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  :المستخلص

ااملب ثدتاوملاا دياو   د  اجزدد ا
ع
اامبممددزااو لثدامل

ع
وجدت املكتباد  املام  دتااب درحاًدلل 

وملعاو لبفاقد   الىدتام  د ا لداواز ملاوملا بدرنا ري دلا دملاادت املوتد   اكاوامدتاملكتباد  ا

ملام  ددددتا ددددملاانا مددددتاا ؤدددد ا دددديااوددددااملكا لدددد  املالب ثزددددتاومل جب  لزددددتاملاتدددد ا بددددت ا  ددددتام  زددددتا

ملثزدددددتاوملالب ثزدددددتااددددددتتاث ددددد  اوادددددلمللىاملوتب ددددد املو بم ددددددتااوملام ددددد الىدددددتاًددددددبمه املكهددددد  مل املك

الدديااحاملكتبادد  املام  ددتاامددتااا كملا   مددوم ددر ياواما ددااملاددلومل مامل جب  لزددتا دد حاودد  ا
ع
ثضدد 

اا ودددتمل املاتددد االددد تا
ع
 دديااوددداااملكبر ددد  املق   ددزتاابزددد طا دددتتامبددتااومألدددر اانا مدددتاؤ ددلمل

اه او بمفاالمللىاملوتب  .اب بزبه اوملل ت   املات امبت 

ال تاو  املات مل تا  تاملابمل الىدتاوملقد املكتباد  املام  دتا دملاملادز يا ب  ؤدتا  كمد    ا

وقددددتامل ددددبحتااملاا لددددياملكدددد   ااملكمدددد    كملكبصددددمتا  كتبادددد  املام  ددددتاو ددددتتامأل  بهدددد ا دددد اممدددد ا

اك ل بلاكل او ملاملا رعا ياملات مل   اومللب تاملاا لديالىدتامل  دب
ع
بز حاوملكب  مدتاملكلحملاؤ لمل

وقددددددتاا ت مل ددددددبلكوملك ل دددددتا إدددددد ثتا  ددددددتاا  زدددددد  املكرإددددددرعاادددددد  ومل الت دددددد املااز ؤدددددد  املكبممبددددددتا

ااو ه :خمص املات مل تا  تاملامت تا ياملا ب لجاا حا يا

  كتبادددد  املام  ددددتا دددديالزدددديالددددتاامألدددد  لاوملقدددد اممدددد املكتبادددد  ا دددد املكمدددد    املل  ًددددتا -

ا–ملكلملجددد اا–ا)ملاتبدد كممر دد  املا صدد   امللحرمل دد، كاملكب لددتكالددت الددت ا لدد لاب ك

 .ملاتو    (

اغمدد املكتبادد  املام  ددتاملكت و ددتاامدد شدا ددياؤبدداااددت تا ددملالددت املامدد  م حا بدد الزدديا -

 .%95.45 تباتا نلاتاا21 مغالت و ا

ا  اب  مل:و ملاإرءامم املا ب لجا رص  املاا ليا

مبددددددرثلا بدددددد اامل ددددددبحتملاا ادددددد ح لدددددد  راملا  ددددددلا ددددددملا ادددددد شداممدددددد املكتبادددددد  اوملام دددددد الىددددددتا -

لد ل  املكأل  بددتاام مدد    املاتوازددتاوملاتدد االدد ىا   دد زم ناملل ددت   اوملقش ددألتاملك

اامت اج هر ا
ع
 .ملكلب زت يا  ب ملات ا  ت نااحاما يب امم املكتبا  اوثب 

ملام دد الىددتاماو ددتاملكتبادد  املام  ددتا  صدد   املكممر دد  املاببمزت ددتاوغ دد املاببمزت ددتا -

ا لبز ج  بدد اوملاتدد امميدد امللبز جدد  اوملوب   دد
ع
  املكلددب زت يا  بدد اوي دد ا برملثددلاوثبدد 

 ملكتبا  .  ا م    ا ل او ملاملا رعا يا

ا

ا
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 المقدمة:

ااملب ثدتاوملاا دياو   د  اجزدد ا
ع
اامبممددزااو لثدامل

ع
وجدت املكتباد  املام  دتااب درحاًدلل 

وامدتاملكتباد  ااكوملعاو لبفاقد   الىدتام  د ا لداواز ملاوملا بدرنا ري دلا دملاادت املوتد   ا

 دددديااوددددااملكا لدددد  املالب ثزددددتاومل جب  لزددددتاملاتدددد ا بددددت ا  ددددتام  زددددتاملام  ددددتا ددددملاانا مددددتاا ؤدددد ا

ملكهددددد  مل املكملثزدددددتاوملالب ثزدددددتااددددددتتاث ددددد  اوادددددلمللىاملوتب ددددد املو بم ددددددتااوملام ددددد الىدددددتاًددددددبمه ا

الدديااحاملكتبادد  املام  ددتاامددتاااكوم ددر ياواما ددااملاددلومل مامل جب  لزددتا دد حاودد  املا  دد  ا
ع
ثضدد 

اا ودددتمل املاتددد االددد تا دديااوددداااملكبر ددد  املق   ددزتاابزددد طا دددتتام
ع
بددتااومألدددر اانا مدددتاؤ ددلمل

ا:اا(1)ااب بزبه اوملل ت   املات امبت ه او بمفاالمللىاملوتب  اكاوملات ا يااو ه ا

املوتب  . ث املكلبرتاملالب  ملاوملالز س  اومل جب  عملاومل قبص  نالت ز اث   ا -1

 ملو بم ت.مل  ل   ااوق  املا لملغا  كأل امتاوم  زتاملكه  مل اا -2

   ل.ملا نامحت لاوم،ل  املإلث  رااململثاملوتب  اال ظاوم  زا -3

ملام ددد الىدددتامن ددد تاجزددد ا لبدددفاووملعدددملاقددد   الىدددتام  ددد املكلددداوازتا ددديااجددد املال دددملاا -4

  وتب  او ث املكلبرتاملارظز داا ثلمل اوماو تواا  كه  مل اوملل ب مل املات اامز باا

 ا ملئبا.لىتامألر ا

مى املكبمدددد   المزددددلا ددددملاملامصددددلام ددددت املإلادددد  را  ددددتااحاملاددددز يااددددااامددددل املكتبادددد  ا دددد ك

كاوامدتا تبادتامللتد   املاتا د املاتد اا ؤد اامدل اا(2)مللح  ملا  ا ملاملام ل نز  ا ياملابلحاملك ض  

وقتاللث او  املكتباتا   داا تبادتااك  كتباتااملكبرامزتااولا تباتال  تا  ك هراامللحت يا

ا(اا ددملاملادلثيامللت ددر دا1925)اوددا1343وقدد اا شش د ئب املق دد اا حدملال زددتاملادت يالدد اااكملقوقد  ا

ملا ددل ملا ددياًددلمامللتدد   املاتا دد ا ددملا ت  دددتاًدد م ءاوادد حالددت ا ببنز  بدد ا ؤدد مل ا ددبتامل ادددفا

وإدد  اودد  املكتباددتا ددملايز  بدد املاتبدد املكرقرثددتا ددملامللتدد   املاتا دد ااكثبدد نا ألاددرعاو حألددر ا

ق  د املاادت اكا إ ثتا  تاملاتب املات امااملقب  ئبد اوثد ا ااإدزفا ا بد ا تبادتاؤ د املق د اا حدملامل

ا.(3)ااوا ؤ االم ا تباتا لرمل ا1935و ملا ت  تالتحام  ل ا تباتال  تا  تا

اامددااؤبدد اج زدد املاتبدد املاتدد اا ؤدد ا رجددر را ددملا1962و مددتاقزدد ااملالددر راملاز  زددتالدد اا

ثدداامداا ش دد ءا مل ااكاو دي(4)املاتا دد قصدر املإل دد اا حدملاوملإل دد ااال دتاوملق ددلملءا  دتا تباددتامللتد   ا

ااوملاتدد اا ؤدد ا ه ابدد املق   ددزتامبددت ااملل ددت   املكتببزددتالت زدد ا1970لدد ااملاتبدد ا صدد م ءا

اا زددددد نا بر ددددد  او مددددد    ااكاوهدددددمل(5)ث ددددد  اوادددددلمللىاملوتب ددددد ا
ع
 ددددد ا اامببددددد ا تبادددددتال  دددددتاؤ دددددلمل

ا.(6)اا1980وث ا اماا ش  ءاملكتباتاملاري زتابمتحال اااث ب كملكتباتاملاري زتا
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ناوملابألددد عاملل ددد اا شش ددد ءاملكتبادددد  املوب ددد املاتوادددتا  لمدددتا  اهز دددتاملام  ددددتاامتبددد 

ملام  ددددددتا ددددددملا م دددددداا ددددددتحا   ث دددددد  امللت هر  ددددددتاوماو ددددددتاودددددد  املكتبادددددد  ا  حبمددددددفا صدددددد   ا

و ياو ملاملك ألملا اتاملاا لياإلو راملابمل ا  دتاوملقد اود  املكتباد  الديايل دلااملكممر   ك

 ددددت   املاتدددد املكسددددياملكزددددتملشدااهدددد اوملابمددددل الىددددتا ا ؤ بدددد اوم ه  مل بدددد املكتببزددددتاو   رل  بدددد اوملل

املكل ر ت.مبت ه اوتب  املكلب زت يا  ب اوملام  م حاث ب او تتام بزبه اا وتمل ا

 الدراسة:مشكلة  1-1
ا

 ددياخدد لا يدد عاملاا لددديالىددتاملات مل دد  املالدد  بتاادددامةا ددياملكتبادد  املام  ددتاقزدددتا

املات مل تا  إلإ ثتا  دتا  ل دتاملاا لدياملكا ادلرا دياخد لاملاا د  مل املكزتملؤزدتاملقوازدتاادامة

املكتباددد  كل  ًدددتا بددد  اإدددمفاملوت رلددد  املكتببزدددتاملاملكتباددد  املام  دددتاوجدددتاا بددد اامددد شدا دددي

اث ب .ملابب ز  امللحت لتاامل بحتملاوقمتالت املام  م حاملكبحصص حاث ب ا إ ثتا  تاإمفا

ااملكرإددرعكوغ دد اكادد ا ددياملكمرقدد  املاتدد ا لدد املاا لددياوثددتمبلالىددتاملاا دديا ددملاودد ملا
ع
ثضدد 

ألدددداًدددر راوملقدددحتاولبزبزدددتاارملقددد اوددد ملازمزتاملكم بدددتاملاتددد ااملدددياغزددد ناملات مل ددد  املاب صددد

ا-ملاب ازت:او  تيام ت تا   متاملات مل تا ملاملا ل ؤ  ا

حا دملاممد املكتباد  ا م  ملامداملقثد ثكاملكلد لتك  اوملق املكتبا  املام  تا ملاملاز يا يالزديا .1

 ؟وملوت رل  املكتببزت

و دد ااملام  ددتكملكرلددتراام تبادد  اا دد ا ددتتاملاتدد ملااملكتبادد  املام  ددتا  دد املات مل ددتا  كمدد     .2

 ملام  ت؟هملاملا لوقاملكرجر را ملامم املكتبا  ا ب  ؤتا  كم    املل  ًتا  كتبا  ا

 ديااجد اءاومألدر لاوملقد ال د اود  املكتباد  امل  مبد االدهاا دمل  املكبت ل  املاتد ا  تديااحا .3

ااملوتب  ؟م بزلااوتملثه اوم مز ا و و ا ملاخت تا

 أهمية الدراسة: 1-2
ا

ا
ع
امتو املا ناما  لاملكتبا  املام  تا دملاخت دتاملوتب د املاد نامبد ا دملاؤأل قدلاو ثد ااؤ لمل

اار ب :ا ا اث حااو زتاملات مل تامت يا ملااومل جب  عملك لبرمل املالب  ملاوملابممزم ا

ا

ا

ا
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 ال تا  تاملابمل الىتاملارملق املالملوياام تبا  املام  تا ملاملاز يا .1

م  دددددتا دددددملاملاددددز يا ددددديااجددددد امددددرث  ا ممر ددددد  ا قزبدددددتاولت لددددتالدددددياوإددددد املكتبادددد  املا .2

وإددمه اا دد ااملكلدد را حاقخدد و ابمدد حامل لبادد  اامبحألددزماامب  زددتاملكلددببامزتااهدد  ا

 ملكتبا  .

ددز  املاتدد ا ددبنبجالددياودد  املات مل ددتااددرااخدد ا بدد ا ددملا .3   تدديااحاالددهااملا بدد لجاوملابًر

املقثض .ا ز  اوملق ال لاملكتبا  املام  تا ملاملاز ياؤ را

 الدراسة: أهداف 1-3 

ملابمدددل ا ددياخددد لا مل دددتا  ددتا لألددد ءاًددر راوملقدددحتاولبزبزددتالدددياوملقدد اوددد  االدد تاملات

 ملاب  مل:لىتا

حا دددددملاممددددد ا  م ملامددددداملقثددددد ثكاملكلددددد لتكوملقددددد املكتباددددد  املام  دددددتا دددددملاملادددددز يا ددددديالزددددديا .1

اوملوت رل  املكتببزت.ملكتبا  ا

املام  دددتك دددتتاملاتددد ملااملكتباددد  املام  دددتا  ددد املات مل دددتا  كمددد    املكرلدددتراام تباددد  ا .2

 ددددلوقاملكرجددددر را ددددملاممدددد املكتبادددد  ا ب  ؤددددتا  كمدددد    املل  ًددددتا  كتبادددد  او ملثددددتاملا

 وجت .ملام  تا حا

 حدود الدراسة: 1-4

 : الحدوو  الغراايةد: :
ً
اد م املات مل دتاملكتبادد  املام  دتاملاب بمدتاامهز دتاملام  دتاامتبدد ناا-أوال

اواملكرزلددددددتالىددددددتا  دددددد يلاو   ث دددددد  امللت هر  ددددددتاملاز  زددددددتاؤ ددددددلاا2009 ددددددملاملاددددددز يالتدددددد الدددددد اا
ع
مل

اب  شساملكتبا  ا   املات مل تاوولترامامزاب املإل مل  تاومل بث  املات مل تاملكتبا  املام  دتا

و تبادددد  املكلملثددددااملالب ثزددددتاملاتدددد ام ددددرلا ددددياقادددد املابألدددد عاملل دددد اااواملك راددددتا دددديامللت مزدددد  ا

وملكا ل  املل    دتااواملقج بزدتااواملققمزد  ااواملالد   مل ااواملقثد  اااواملكلملثدااملالب ثزدتا

تاا ر ب اكمل ايازمتاخ ًتاا دايلبألز املاا لياملإلك اا  رإرعاملات مل تاكاوقتا مغاملقج بز

 تباددتال  دتا رزلدتالىدتاملوح ث د  اث د اوددراا22لدت املكتباد  املام  دتاملاتد ااد ماب املات مل دل

اكاا(1 رقدديا ددملامللتددتولا قدداا)
ع
وامل دد لى املاا لدديا تبببدد حاو دد املكتباددتاملام  ددتا صددمتراؤ ددلمل

                                                           
اا7/10/2009تاملام  تاامتب نا_ا ب  متاا ر تا ب   خا ت لال ااملكتبا  املام  تا  اهز -ال تا مزتاملل   لناا
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وادددداا ددددباااباددددتاملام  ددددتا  وحر دددد الزددددياا  دددد املاا لدددديامل  دددد ا ؤ  ا ا بدددد ا ر بدددد ا  مبددددتاكاوملكت

ا  ج له ا غااملكب بمتا.

 ملكتباتاملوح ث ت م ملكتباتاملوح ث ت ا

لضل را 12     ا ملام  ت ملكتباتا ن 1

ا 

 بل، رحا ملام  ت   ثل   ال ت لىمل  تبات

       ملاب  وشد  تباتاك    13   امت ملام  ت ملكتباتا ن 2

    ت    ث ت-   الم زت ملام  ت ملكتباتا   ت 14  شن ملام  ت ملكتباتا ن 3

 اارر _بمبل ملام  ت ملكتباتااارر 15     ح ملام  ت ملكتباتاا  ح 4

ا  ؤتا 5

املام ً ت

     خت ملام  ت ملكتباتاً م ء 16  ص م ء ملاتب   مل 

 اض ا    ملام  ت ملكتباتاملاض ا  17ا  اازض ء ملام  ت ملكتباتاملاازض ء 6

 بمتح ملاري زت ملكتباتالتح 18  بما ملام  ت ملكتباتااما 7

 بم لملح ملام  ت ملكتباتال لملح 19  حتت ملام  ت ملكتباتاحتت 8

 لح      ث ت ملام  ت ملاب  تملح  تباتالح  20   لحت تر ملام  ت ملكتباتامللحت تر 9

    ن  ث ت   - ملام  ت  لملقش  تباتا   ن 21 ملام  ت زيزت  تباتامللحت تر 10

لضل را 11

ا 

املكتباتاملام  تا  كهلراملكهلر 22   كت  ملالمأل ؤزت ملكتبات
 

 ( يوضح املكتبات العام: التي شملتها الوراس: موزع: حسب املحايظات1جوول رقم )

:
ً
 -الزمنة:: الحوو   ثانةا

اا.2009االت ال اا1970غأل املات مل تاملا ت را   ا ش  ءااولا تباتال  تا ملاملاز يال اا

 وأدواتها:منهج الدراسة 1-5

ومدددداااملات مل دددد  كمل دددبحتااملاا لددددياملكددد   املكلددددحملاملكزددددتملشداك ء بدددلااهدددد ملاملا ددددرعا ددديا

امل مزت:مل لب   ا ملاو  املات مل تا ملاج  املااز ؤ  اوملكممر   املل  ًتا ب الىتاملق ومل ا

 االستبةان: -1

لىددددتاا لدددداو ملامل ددددبحتااملاا لدددديامل  ددددببز حاادددد  ملرا  دددديا ل،لددددزتالزدددديامدددداامرز مهدددد ا

ملكتبا  املام  تاملكت و تا ملاملاز ياوقتامداالدلنامل  دببز حابمدتا ث د لاًدز غبلالىدتالدت ا
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إل ددتملءاا(2)ا لحددلا قددا ددياملل بدد ملءاوملو بصدد حا ددملا  دد لاملكتبادد  اولمددااملكممر دد  اوملإللصدد ءا

 ددملاملا بددلمل املاددرمل  راث ب دد ا دديالزددياملاصددز غتاوملا دد رلاوملاب ألزددتاوامب ثددتا دديا ددتتااا ملئبددا

كاومدددداا جددددلملءاملابمددددت   املا ز ددددتا ددددملاإددددرءاامل  ددددببز حو رثرقزددددتاملا بددددلمل املاددددرمل  را ددددملااًددددتق

  ل   املل ب ملءاوملو بصرحاب   ا ض يامل  ببز حا  جتال ازدتا دياملالاد  اوملكصدتملقزتا

اول  املا بلمل املات اااا    الم ب املوحت رحا.

 املباشاة املالحظ:-2

 الهاتفة: االتصاالت-3

 الشخصة: املقابل:-4

   املوضوع أ بةات-5

  الدراسة: مجتمع 1-6

م دددرحا  ب ددد املات مل دددتا دددياج زددد املكتباددد  املام  دددتا دددملاملادددز ياملاب بمدددتاامهز دددتاملام  دددتا

 تبادددتال  دددتكاوقدددتماا خضددد عااددد اجرملؤددد اوددد  املكتباددد  ااما دددياا22امتبددد ناملااددد اغالدددت و ا

تباد  املكا لدتا دياومداامل دبث  ءا تباد  املكلملثدااملالب ثزدتاملامليزدتاوملقج بزدتاوملكاوملاب مزد ك

ث ددد امل ددد لى املاا لددديا تبببددد حااملل ددد اكقاددد املقثددد  ااوملاهز ددد  اوملك   ددد  اكمل املاألددد ب ا

اا ر بددددد ا
ع
وملكتبادددددتاملام  دددددتا  وحر ددددد الزدددددياا  ددددد اا  مبددددتكو دددد املكتبادددددتاملام  دددددتا صدددددمتراؤ دددددلمل

املكب بمت.ملاا ليامل   ا ؤ  ا ا ب اوااا باا  ج له ا غاا

  الدراسة: معايير 1-7

اال 
ع
ملاملاا لياملارقر الىتاوملق املكتبا  املام  تا ملاملادز يا ديالزدياملكبر د  اؤ لمل

 اتاملاا لددديااؤدددلا  دددتا ددديامل دددبحتملاا مددد    ا ب  دددتا دددياامبدددت ه كملق   دددزتاوملل دددت   املاتددد ا

اج اقز طاملكبر   املق   زتاملا ز تااببت ااملل ت   املكتببزتاملام  تا   ءالىتال  ًلو ا

املاضلو  ت.

اواملق ددد طاملكب دددلالمزدددلاوملكمتددد  ا دددلاامت ادددتالىدددتاقز دددتاملاتددداااوملكمزددد  اودددراملكبزددد ط

وملاتزفاا ش ألتاوملقل  لاملكألمريتاوي انلاتاابألازلاملكمزد  ا دملا  د لاملكتباد  اثهدرالاد  را

لدددددددياملق دددددددساوملابرمللدددددددتاوملابممز ددددددد  اوملإل اددددددد  مل املاتددددددد ا  تددددددديا دددددددياخ اهددددددد اقزددددددد طاومبزدددددددزاا

املكتبا  . حاوملكه ز حا ملا   لاملل ت   املكتببزتاملات اماا قلمل و ا ياملكبحصص
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اابمتامرملثلا م    اخ ًتا  كتبا  املام  تا ملاملاتولاملامليزتاثبتالت املاا لديا
ع
وؤ لمل

  تامل بحتملااملكم    املكصل تاملكبت لدتاملل  ًدتا  كتباد  املام  دتاوملاتد اخلجد ا بد املات مل دتا

زااخددددددت   املكتبادددددد  ا ومل امبزددددددملكر دددددر تا)ملكمدددددد    املكرلددددددترا ددددددملا  دددددد لاملكتبادددددد  املام  ددددددتاوا

اا  دد  لاملاا، ددتاملاز  زددتا  ددتالددتا دد ا دد املاا، ددتاملكصددل تاك إدد ثتامل ددتامل ددبحتملاااا( 7)تاملام  د
ع
ؤ ددلمل

ملاا لدددددياام مددددد    املاتوازدددددتاملاتددددد امدددددااوإدددددمه ا دددددياقاددددد امل م ددددد  املادددددتو ملالت مزددددد  ااملكتباددددد  اا

كمدددد    املكصددددل تاوثدددد ملاملكمدددد    امل  ددددت ملازتاام  دددد   املاتدددد اادددداام   واهدددد املا(IFLAوملكممر دددد  ا)

كاوقدتاقد ااملاا لديا  ب  ؤدتا د اودرا رجدر ا دملاملكتباد  املام  دتاملكت و دتا د اود  ا(ا8)ملكبت لتا

ا(1ملكم    ا ياملج املابمل الىتا  جتاملا باا)ملؤ لا لحلا قا

اا-ملاب ازت:اوماامألازلاو  املكم    ا ملاملوت   اا

او رقمه . ل لتاملكتباتا .1

 اث ثاملكتباتاوم ه  مل ب . .2

 ملام  ت. مرحا ملاملكتبا  املام  .3

 ملكتببزت.ملوت رل  ا .4

وؤ دددلملاقحاوددد  املكمددد    اامب دددتا دددملامبزز هددد اام تباددد  املام  دددتالىدددتالدددت املالددد  حاثبدددتامللب دددتا

ااا2006ملاا ليالىتا ز ؤ  او ممر   املإللص ءاملال  شداامم اا

 السابقة: الدراسات 1-9

كرجدر ا دملاملااامزرغلملثزد  ا ياخ لا سياملا ب جاملا تلنا ملا   لاملكتبا  املام  تامل

ملكبحصصدددتاوملادددتو    اواددداتتاملإلؤت ؤددد اومل يددد عالىدددتا ددد اودددرا بددد ما ددديا صددد   او  مل ددد  ا

وا  ددددد ثام تدددددياملاا لددددديا ددددديامللحصدددددرلالىدددددتاملامت دددددتا دددددياملات مل ددددد  املاتددددد ام  واددددد املكتباددددد  ا

ا ىمل:و يامم املات مل   اؤ ثلا  ااملام  تك

ا(9)ام(.2007) الكويت،في  ول:  مستقبل املكتبات العام: الحمو .د نهالء  او   1

 م املات مل تا  دملاملابمدل الىدتاوملقد املكتباد  املام  دتا دملا وادتاملا ر د اكو  دلملزاؤبد  ا

ملاضدددمفاوملابدددررا دددملاملل دددت   املاتددد امبدددت ه اوددد  املكتباددد  اوملامددد  م حاث بددد اكو دددياثدددااملل دددلوجا

زىددددددملاومل ددددددبحت  املاا للددددددتاملكدددددد   املكلددددددحملاملاب مك  بت لدددددد  اابألددددددر لاوملقدددددد اودددددد  املكتبادددددد  ا

                                                           
 ا-ا IFLA: International Federation of Library Association 

ب مالىتاملكرق ااا–ملكلثااملاريى اام ممر   اا nic.info/gover-http://www.yemenماامل ي عالمزلا ب   خاا
اا21/10/2007

http://www.yemen-nic.info/gover
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اكوملاتددد امددداامرز مهددد الىدددتاملامددد  م حا دددملاملكتباددد  ااملام  دددتاومل  دددببز حومللب دددت الىدددتاملكبددد    ا

دددم ا ا بددد املات مل دددتامبددددت ااخدددت   ا ممر ددد  امبمزت دددتاثبدددما دددملاودددد  ا و دددياملا بددد لجاملاتددد امًر

ملكتباددددد  اكولدددددتااث   دددددتاملك  ملؤزددددد  املو صصدددددتااهددددد اوملاتددددد ا ام    ددددد اوملابألدددددر مل امللحت لدددددتا

كتبا  املام  تاملات امحتااملوتب  اكوقتااًو املاا للتا ضلو راملام  الىتا  انلاتااتو امل

ومل وب  اا بدرث  ااكمرث  اخت   املكممر   اغ  املاببمزت تاابب ءااويازمتاملكتبا  املام  ت

ملك  ملؤزدد  املك   دداتاام دد اادد ا تباددتالىددتالددتراك  إلإدد ثتا  ددتامل وب دد اا بألددر لاملامدد  م حا ددملا

اااامللحرملثااملا شتزمزتااهاا.او  املكتبا  اومرث  

 ( 01) م(.2004)وتوصةات،واقع  الكويت:املكتبات العام: في  العنزي.د خالو صرير  2

وددددتث اودددد  املات مل ددددتا  ددددتاملابمددددل الىددددتاملكتبادددد  املام  ددددتا تواددددتاملا ر دددد ا دددديالزدددديا

اامددرقهاكش دد  ب اواوددتملثه اووظ ل هدد او رمل  ودد اوخددت   ب اوملكلددب زت يا  بدد اوملك ددت  املاتدد ا

دددددز  ا ددددديااددددد  ب امألدددددر لاملام ددددد ا دددددملاوددددد  ااو دددددي ؤبددددد لجاوددددد  ااملكتباددددد  كاو ددددديثدددددااملل دددددلوجا بًر

املكممر د  املكرجهدتملات مل تاملثبب  ا م ااملكتبا  املام  تاملاتد ااد ماب املات مل دتا  دتا صد   ا

مللح  ددددددرنا  ددددددتامل ددددددبحتملاااثبددددددمكاوملثبب  ودددددد خددددددت   ا تببزددددددتامبمزت ددددددتااا ي دددددد لكاومبددددددت ا

ز  ااال  اه كاوخلج  ملءاااملكممر   ا ملاومت رارجز  ا-او ه :املات مل تابمترامًر

مددرث  امللحددرملثااملك   ددتاوملكم ر ددتااممدد  م حا  كتبادد  املام  ددتاوملا بددرنا  كلدددبرتاملإل مل نا -

 ا.ملارظز د

اوغ ددد اامللحت لدددتكاومل ددد ام  مللحدددلاالىدددتامدددرث  ا صددد   املكممر ددد  ا -
ع
ملاتبددد املابت  دددتاجدددتمل

املكلبحت ت.

املكتبدددات العامددد: الفاعةددد:  أحمدددو.حسدددين صدددا    غندددوور، ايندددا د محمدددو جدددالل سدددةو  3

 (11) م(.2003) بمصا،التابع: لوار الكتب القومة: 

م  وادد اودد  املات مل ددتاملكتبادد  املام  ددتاملا للزددتاملاب بمددتااددتمل املاتبدد املابر زددتا  صددلا

  ددتاملابمددل الىددتاوملقدد اممدد املكتبادد  اوملك ددت  املاتدد ااومللت دد ركاووددتث  ددملا  دد ث ت املابدد ولرا

كادددد الىددددتاملكدددد   املكلددددحملاومل ددددبحت  اق ل ددددتاملكلملجدددد اوملكبدددد    ااومللب ددددت ا ددددملا  بدددد كامدددد شدا

و ددياملا بدد لجاا  ات مل ددتكملاش صددزتاوملاا ددياملارثدد لبدا ددملاج دد املااز ؤدد  اوملكممر دد  املكبممبددتا

م ا ا ب املات مل تا  ا ا ىمل:ملات امًر

تا اددد شداممددد املكتباددد  ام بددد جا  ددداملكتباددد  كاو مدددةلدددتاامدددرثلاملك ددد حاملك   ددد ا دددملابمدددةا -

 ًز ؤت.



 تقويميةدراسة  :في اليمنالمكتبات العامة  []

  
9 

 

  

ا -
ع
كاوقمدددتمب دد و امللدددت املامدد  م حا  دددتامللدددت املكلددب زت يا دددملاممدد املكتباددد  ام  ومددد 

ع
لدددت ااثا دد مل

 ملام  م حاملكبحصص حاملكرجر  ياث ب .

 ددملال مزددتاملخبزدد  اا اددلمل املامدد  م حلددتااوجددر ا ز  ددتا تبريددتااب  زددتاملكببنزدد  اولددتاا -

 ملكممر   .اولزتا

ز  ا يا ا- :ااو هو ياثااقت  املات مل تالترامًر

  ش  ءاملكتبا  املام  تاملا للزتا ملاج ز ا   ث   اج هر  تا صلاملامليزت. -

ملام  دددددددتاااددددددد  متالت زددددددد املكتباددددددد  قزددددددد ااملإل مل راملاه ت دددددددزتا  ادددددددتمل ابم ددددددد اخألدددددددتاًدددددددز ؤتا -

 ملا للزت.

 احا  رحاو   ا ز  تاوملقحتاو تبريتااب  زتاملكببنز  ا   ا تبات. -

 ملكتبا  املام  ت.امرث  اج ز املل ت   املات ا   ااحامبتاا ملامم  -

مددرث  املك  ثددا اومللحددرملثاااممدد  م حا ددملاممدد املكتبادد  اوكادد ا ددياملجدد ااشددتزمهاالىددتاا ملءا -

  ه  هاالىتااث  اوجلاوي اب  ملاملا برنا رملق امم املكتبا  .
ا

واقددددع املكتبددددات العامدددد: واملاافددددز البقايةدددد: فددددي من قدددد: بنرددددازي،  العددددة .يددددا   رمضددددان-4

(2000 )(21)  

تا  ددتاملارقددر الىددتاوملقدد املكتبادد  املام  ددتا ددملا  ألبددتا   دد زنا ددياوددتث اودد  املات مل دد

لزددديا بر   بدددد املق   دددزتاملكب لمددددتا دددملاملكاىدددد اوملكلددد لتاوملاب ه دددد مل اوملامددد  م حاوملوت رلدددد  ا

ملكتببزدددددتاوملو صصددددد  املك ازدددددتاوملل دددددت   املاتددددد امبدددددت ه اوددددد  املكتباددددد  اوملابمددددد وحا ددددد حاوددددد  ا

ىددتاملكدد   املكلددحملاك ء بددلاكلدد اودد ملاملا ددرعا ددياومللب ددتاملاا لدديا ددملا  مل ددبلاودد  الاملكتبادد  ك

ملات مل د  اومل دبحتاااد ا امل ددب   ادامل دببز حامداامرز مه د الىددتاملكتباد  املام  دتاملك دد راتا

املكتبا  .  ات مل تاولز تا ياج هر املكلب زت يا ياو  ا

اا- ىمل:اوقتاًو املاا ليا  تاملامت تا ياملا ب لجاا حا يااو ه ا  ا

ملك  راتا دملاملات مل دتا دملام بزدلاوملجا  بد اوملات مل   بد ام د  اإمفاوقصر املكتبا  ا -

ا  ب .ملكلب زت يا

الىدددددتا -
ع
ملابصددددر املارملقدددديا دددددملا بر دددد  او لدددددبما   اودددد  املكتباددددد  اوملادددد نااثدددددلا ددددما 

 ملكتبا  .ج متاملل ت   اوملقش ألتاملات ا  ت نااحامبت ه او  ا
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ز  املات اخلج ا ب او  املات مل تا  ا اا- ىمل:او يااوااملابًر

اث ب .ملا  لا ملاا تز او  املكتبا  اوث ا املام  م حا ل  را -

ملام د الىددتا لثا دتاملإلجددلملءمل املا  زددتاوماو دتاملكتبادد  اوملكلملثدااملالب ثزددتا  حبمددفا -

ا لبز ج  املكلب زت يا
ُ
   ب .اولزتا ص   املكممر   اوثب 

   دددد  اؤددددرعا ددددياملابدددددرملزحاملكرإددددرعملاام   رلدددد  املكتببزددددتا ددددد ا لمللدددد رامللحتملثددددتا دددددملا -

املو بم ت. ص   املكممر   املقب  ءا

ق اع املكتبدات واملعلومدات فدي الدةم   جاجيس.جاسم محمو  السنباني،أحمو  محمو- 5

 (31)م( 1999) املعالغات،بين تشخة  املشكالت وتوصةف 

م  واددد اوددد  املات مل دددتاوملقددد املكا لددد  املكممر  مزدددتا دددملاملادددز ياكاوودددتث ا  دددتاملابمدددل ا

حت تاكاوملابمددل الىددتامللتهددر املكا واددتا ددملا ددبز ام وزدد الىددتاؤ دداا ممر   بدد اومب ز  بدد املكلددب

 تبادددد  اا5و لددددتمل املابددددرتاملام  مددددتا ددددملا  دددد لاملكتبادددد  اوملكممر دددد  اكاوقددددتام  وادددد املات مل ددددتا

ل  ددددددتاث دددددداءا دددددديا ا لدددددد  املكممر دددددد  املاتدددددد اقدددددد ااملاا للدددددد حا ت مل دددددداب اكاوقددددددتامل ددددددبحت  ا

 دملاامل  دببز ح املكزتملؤزتاوثد ا املات مل تاملك   املكلحملاملاب مزىملاكاوماامل لب   الىتاملاا   مل

ج دددددد املكممر دددددد  املل  ًددددددتا  ات مل ددددددتاكاو دددددديااوددددددااملا بدددددد لجاملكبممبددددددتا  كتبادددددد  املام  ددددددتاملاتدددددد ا

خلج ا ب املات مل تااحاود  املكتباد  اامد شدا دياؤبدااادت تا دملا   رل  بد اولدت املامد  م حا

ىددددددتاملكبحصصدددددد حاوغ دددددد املكبحصصدددددد حا بدددددد اكا إدددددد ثتا  ددددددتاملقبصدددددد  اخددددددت   اودددددد  املكتبادددددد  ال

ملكأل امتاوملإلل  راملل   جزتاثبماكاوث ا اوجدر اقصدر اثا د ا دملاملابزد اا  ام مزد  املا  زدتاكا

دددز  املكبممبدددتا وملثببددد  اوددد  املكتباددد  ا  دددتامل دددبحتملاامللح  دددرنا دددملاال  اهددد اكاا ددد ااودددااملابًر

دد املات مل ددتا ضددلو را ش دد ءا تبادد  ال  ددتا ددملاج زدد املوح ث دد  ا   كتبادد  املام  ددتاثبددتااًو

 ا د املاتل ثدتاملالد  ؤزتاا د ا   ث دتاوي زديا دبااملقخد ا دملامل لباد  املكمد    اوي لتمل ام    د

ًددد   املاتوازددددتاملل  ًددددتا ددد ا اكاوثدددد ا امددددرث  ا صددد   املكممر دددد  املك   دددداتاكاو جددددلملءا وملكر

اامبرمللددتاوملقؤ  ددتاملكم ددرلا بدد ا ددملاملكتبادد  ا
ع
ملام مزدد  املا  زددتالىددتاملوت رلدد  املكتببزددتاوثبدد 

املا    املكاو اوملكبحصاااه  املكتبا  .املام  تا إ ثتا  تامرث  

 (41) م(1995)واقع املكتبات العام: في األر ن،  العمو. هاني-6

الدد تاوددد  املات مل ددتا  دددتاملابمددل الىدددتاوملقددد املكتبادد  املام  دددتا ددملاملق  حاوودددتث اوددد  ا

ملات مل ددتا  ددتاا دد ااؤ دد  املكلدد را حالددياوملقدد اودد  املكتبادد  ا دديااجدد املا بددرنا بدد  املكتبادد  ا
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لد حاا ملئبد اوقدتامللب دت اودد  املات مل دتالىدتاملكد   املكلددحملاوقلد  املكتباد  املام  دتا ددملاوم 

ااهمل:ملق  حا  تاا  متااؤرملعا

اامامت   .ملكتبا  املام  تاملاب بمتا -

 وملاب وز .ملكتبا  املام  تاملاب بمتاكلملثااملإًل ما -

 .ملات مر   زتملكتبا  املام  تاملاب بمتاام لملثااملالب ثزتاملل  ًتا  اامل  ا -

 ملل  ا.ملكتبا  املام  تاملاب بمتاامبأل عا -

وقدددتاملادددب م املات مل دددتاومضددد   ااملكتباددد  كومدددااام دددزااومرز ددد امل دددببز حالىدددتاوددد  ا

ملكبر ددددد  املق   دددددزتاام تباددددد  املام  دددددتا ددددديالزدددددياملكاىددددد اوملقثددددد ثاوملامددددد  م حاوملو صصددددد  ا

 املكتببزدددددتاملك ازدددددتاوملكببنزددددد  اث ددددد امللب دددددت املات مل دددددتا دددددملامبزدددددزااوددددد  املكتباددددد  الىدددددتاملكمددددد   

ا-وملكم رح:ااا1974ملاص   رالياملازرشل راوملارمل  را ملاثب ناملازرشل رال اا

Standards for Library Service: An International Survey -.  Paris: the UNESCO 

press 1974 ك. 

وا دددد ل اودددد  املات مل ددددتالددددياوجددددر املامت ددددتا ددددياملك دددد ا املق   ددددزتاملاتدددد اامدددد شدا  بدددد ابمددددةا

 إ ثتا  دتاوجدر ام د و ا دملا لدبر   اود  ااملق   زتك  حا يالزيا بر   ب املكتبا  ا ملاملقا

وث   املات مل تاا ض اوجر ابمةاملكل وئا ملاو  املكتبا  ا ديالزديامللترملؤد ااملكتبا  ك

املكتبا  .ملإل مل  تاوملابحمفاملكنه اوملاب  و ا ملا   لاملل ت   املا  زتا  حاو  ا

ز  املات اخلج ا ب او  املات اا- ىمل:ا مل تا  او يااوااملابًر

ملإلل حالياثمل تاملكتباتاملام  تامللب   ملالىدتا د االم بدلاملكا لد  املاتوازدتاومللبا  ود ا -

املوتب  . ا لتاامازتا بت ا  تاخت تاج ز اث   ا

إدددلو راوإددد اخألددددتا لدددببامزتاوملقدددحتاام تبادددد  املام  دددتا دددملاملق  حاوملإللدددد حال بددد ا  دددد ا -

تا  كتبادددد  املام  ددددتاومألازبهدددد الىددددتاودددد  اوإددددرما   لب دددد  الىددددتاملكمدددد    املاتوازددددتاملل  ًدددد

 ملكتبا  .

إدددلو رامدددرث  املو صصددد  املك ازدددتااهددد  املكتباددد  ا  ددد ا دددب ءااوحتدددااوددد  املكتباددد  ا ددديا -

اوجل.اج ام بزلاملقوتمل املكلجررا  ب الىتااث  ا
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 مصطلحات الدراسة: 1-10
 

واملالدددددمأل  ا"اهدددددملا ا لدددددتاثب ثزدددددتاادددددمازتا   بلمليزدددددتامن ددددد ب املاتوادددددتااا:العامددددد:املكتبددددد: ا-

ملوحمزددددتاوماو ودددد ا   ثددددتاملقولزددددتاملاتدددد اامدددد حالىددددتاثلدددد املكممر دددد  اوملابلبزددددفاملادددد ملادامللحددددلا

وملإلل يددتا  كممر دد  امللت   ددتاملكبممبددتا دد وتب  او دد ا  ددلنا ددملاملامدد ااا ددياالددتملثاومألددر مل ا

ومبددددت ااكادددد اامددددلاام ددددرملي  حا وحا ب  دددد او  ددددةاملا  ددددلالدددديامللتددددنسااواملامددددرحااواملاددددت يااوا

ا.ا(51)اواملاليااواملا رعااواملكلبرتاملكنه اوملام ىملا"ااملكمببتمل 

"ا صددأللياي دد  ا  ددتاج زدد املقش ددألتاملاتدد اما يبدد املكتبادد  اوملابدد مل جاملاتدد ا:املكتبدداتخددومات ا-

وا دب  الىدتا ملدمتالل ضدتا دياملل دت   املكا ادلراا  دتاملكممر د  كمبت ه اكب  متامللح جدتا

ملل دت   املكلجمزدتا...ااملات ج تكاام ممر   كب ئداملاايامل ؤباملإلل  ركامللت   تك) ل املإلل يتا

ملاتدددد ااومل  ددددبح ا(ملابت ددددزفااملابصددددنزفكاملا هل ددددتكغ دددد املكا اددددلرا) لدددد اامللددددا(اوملل ددددت   

اقوتملثه ا"ا
ع
ا.(61)مبراا ب ا تباتا  ا مل اوثب 

"اوراملاش ااملا نايلبحتاا رمل املكتباتاو لب زتا دياملل دت   اا:املكتب:املستفةو م  ا-

ا.(71"ا)املات امبت ه 

اويلمل  هد ك"اهملاملكب  ،ساملات ا  تيا ب امبززاااواقز طاخت   املكتباد  اااملكتبة::املعايير ا-

امللح ر زدتكومرإ او  املكمد    ا دياقاد املاهز د  املكه زدتااوامللتهد  املكمتد  ا بد ااواملاراد   ا

م مزد  ااواوو  املكب  ،ساامتسا د ا  تديااحا ألمدلالمزدلامللحدتاملق شدلااواملاملد  ءاملكلد  ملااواملا

اا.(81)وهملال  را   ا ب  ،ساث زتااواؤرلزتا"ااملا  ركجزتكملإلجلملءمل ا

وراملكسياملا نا  لنالىتا تباتا  ااوا   رلتا ياملكتبا  اإلظه  اؤب  اااملكتبي:املسح ا-

ا.(91"ا)ملابررا رملءا ملاملوت رل  املكتببزتااواملل ت   ااملاضمفااو
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 النظري للدراسةاطار اإل

  العامة:تبة تعريف المك 

قددت  اامل  دد  الت ددتراام تبادد  املام  ددتا ددياج ؤدد ا    دد  اوملم دد  مل اواثددلمل او دد او  ا ددملا

او  ب :بمةا م جااو صأللح  المااملكتبا  اوملكممر   اوملكر رل  املامليزتا

اا  ثتااملكتبات ALA Glossary لل اق  رطاا -
ع
ملام  تا   ب ا"اانا تباتامبتااخت   ب ا   ؤ 

 ألبددتااوا ددملااوا ت  ددتا مز ددتكاوملكتباددتاملام  ددتامبددتااخددت   ب او   رل  بدد املكددرملي  حا ددملا 

الىدددددتا
ع
كاوات بددددد اقدددددتام دددددلنا  دددددر  

ع
ملق   دددددزتاامبددددد ي  حاإددددد يالدددددتو و امللت لملثزدددددتا   ؤددددد 

 (02)ملكلب زت يا ياخ  جاملك ألبتااوالىتاملل ت   اغ  املق   زتا"ا.

اش دت اام  دتا   بد ا"اانا    دتاا  املإلم   املاتو ملالت مز  املكتبا  اثبتالدل املكتبادتامل -

اومزدددتاملوحمزدددتااواملاري زدددتااواملإلقمز زدددتااواانا    دددتااقاددد امللح ر ددد  وم ر ددد ا دددياا دددتلا

ددرلا  دددتاملكملثددتاوملكممر دد  ا دددياخدد لا   رلددتا دددياملكددرمل  اوملل ددت   املكب لدددتاامددرثل ملاًر

اوااومبدددتااخددددت   ب الت زددد ااثددددلمل املوتب ددد اب ددددةاملا  دددلالددددياملامدددلقااوامللتنلددددزتااواملالددددي

اواملام دددددددددددتاكااواملإلل قدددددددددددتاكااواملكلدددددددددددبرتاامل قبصددددددددددد  نااواملاب صدددددددددددز ااملادددددددددددت يكاواامللتدددددددددددنسك

ا )12)املابممزم "ا.

 ددملالدد حايمددل ا صتددااملكصددأللح  املامم زددتا ددملالمددااملكتبادد  اوملابرثزددلاوملكممر دد  املكتباددتا -

متاملام  تا   ب ا"اانا تباتامبتااخت   ال  تا وحا ب   اال  حاملك ألبتااواملاامت تاملاب ب

 ا(22)اه ا".ا

وامل املكر رلتاملامليزتاكصدأللح  المدرااملكتباد  اوملكممر د  اومللح  دا  ا د حاملكتبادتا -

ملام  دددتا"هدددملاانا تبادددتامبدددتااخدددت   ا تببزدددتال  دددتا دددتوحا  دددراالت زددد املكدددرملي  حا دددملا دددملا

وال ؤتو ا حصص  ا  ازتال  تااواخ ًدتاوهدملامرجدلاخدت   ب اا  ت رك م حااوا  ألبتا

ا ددددد املل دددددت   اوملقش دددددألتاغ ددددد اا  دددددت رك  ب ددددد املاددددد نامحت دددددلا دددددملا  ألبدددددتاو   رل  بددددد اام

اال راا مز تا".
ع
 (32)ملق   زتاثبتامبتاااوا امبتااالت هر ااواقتامبتااوثب 

و مدددل اال ددددتالادددتاكاملامىددددملاملكتبادددتاملام  ددددتا   بددد ا"ا ا لددددتاثب ثزدددتااددددمازتا   بلمليزددددتا -

ملقولزتاملات اام حالىتاثل املكممر د  امن  ب املاتواتااواملالمأل  املوحمزتاوماو و ا   ثتا

وملابلبزفاملا ملادامللحلاوملإلل يتا  كممر   امللت   تاملكبممبتا  وتب  او  ا  لنا ملاملام ااا

 دياالدتملثاومألدر مل اومبدت ااكاد اامدلاام درملي  حا وحا ب  د او  دةاملا  دلالديامللتدنسا

 ا(42)انه اوملام ىملا".اواملامرحااواملات يااواملكمببتمل ااواملاليااواملا رعااواملكلبرتاملك
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و   امبتاا  ت   اامل فاملكتباتاملام  دتا   بد ا ا لدتاملجب  لزدتكااممز زدتكاثب ثزدتا

كاملير دددددتكاملث بزدددددتامبددددددرااملاتوادددددتا شش دددددد ئب اوم ر مهددددد اوماو ددددددتو ا  صددددد   املكممر دددددد  ا دددددملااددددددت ا

املوتد   ااببدت ااملل ددت   املكتببزدتا ددتوحا  درااا  ثدتاث دد  اوادلمللىاملوتب دد اب دةاملا  ددل

اليامللتنسااواملامرحااواملكمببتمل املات نزتااواملكلبرتاملاممم اوملكنه .ااا

  العامة:أهمية المكتبة  -

امدددددتاملكتبادددددتاملام  دددددتاملكدددددل راملاتددددد اامتدددددسامددددد   خاملا دددددمرناوملق دددددااوا دددددمرنا م، ددددداب كاا

ولضدددددد   ب ا ددددددملال دددددددظاتددددددت  املكممر ددددددد  املاتدددددد ام لددددددد اكملثل بدددددد امللت  لزدددددددتكاوملإل ادددددد  ا ا بددددددد كا

و ددد ل اش دددلاملكملثدددتكاولل دددتاملا تدددلكاوملكاددد  ئاوملابدددزااملاببت زدددتكاومرجزدددلاا  لبا  وددد ا لدددتت

ملقثددلمل ا ددياملاادد لل حاوملامم دد ءاوملك تددل يكاوملاألماددتا ددملاملكلدد و تاابألددر لاملك دد وزااملإلشلدد ؤزتا

اادتتاملاتل د ا دياملادتولاملاتد اا  ثد ا
ع
اا   دز 

ع
ومبتااملوتب م  ا دياو د ااد حاو ا دامللااهد ا و مل

و و ودددد املا  لدددد ا ددددملاش ددددلاملكملثددددتاوملالب ثددددتكاوملال ددددملا دددد كرمليياث   ابدددد اقو زددددتاودددد  املكتباددددتا

ا(52)   ؤتاخ ًتا  حااؤرملعاملكتبا  املقخلتكاوجمماب ام ب ا لثااملاصتمل را.ا

ا دددملامل دددزخاوم  زدددتاا
ع
ا ه ددد 

ع
وامببددد املكتباددد  املام  دددتا  ل  دددتاكملثدددلراملوتب ددد اومممددد ا و مل

 ا إددددد ثتا  دددددتامللبا  ودددددد ا دددددياملالادددددد لاالددددد  رالددددد املابددددددلملءراادددددتتاج زددددد اث دددددد  اوادددددلمللىاملوتب دددددد

ملق   زتاامبممزااملكلدب لالديايل دلاماو دتاملكلدب زت يا  بد ا  صد   املكممر د  املاببمزت دتا

وغ ددددد املاببمزت دددددتاكاوالددددد تا م ددددداا ولاملامددددد ااا  دددددتا ش ددددد ءاوددددد  املكتباددددد  اومألر لوددددد اومدددددرث  ا

لزدددتاملل دددت   املاتدددد املإل   ؤددد  املك   دددتاوملاب دددل تاوملابب زدددتااهددد اوملاددد نا ددد متسا دددتو  الىدددتاؤرا

 بددت اا-مبددت ه اودد  املكتبادد  اوي ابدد  ملامل  مبدد ءا  وتب مدد  املاتدد امحددت ه اكاثمىددتا ددبز املكلدد لا

ا دديااجدد امبددت اا
ع
 دد ام  بددلاملؤ متدد ملالىددتاملكتبادد  املام  ددتا  ددرمل ملا مزددرحاج زددتا  ددت ازى ا دد ر  

ا(62).وا  متاوتب  املكلب زت يا ياو  املكتبا  ااث ارخت   ا

زددددتاملكتبادددد  املام  ددددتا ددددياار بدددد ا ا لددددتاثب ثزددددتااددددمازتا   بلمليزددددتااُمىدددد اومدددد ادااو ا

دب ا درملووبااوم  زدتاورمل د  باا  ن لاملالب ثتاملام  تاوملكه زتاوم  زتاقت مل اا  د ءاملوتب د اًو

ملو بم دددددتاوم مزددددد ا  ددددد  ثاباامل     زدددددتا دددددملاثب ثدددددتاملامصدددددلاو ي لهددددداالىدددددتا ددددد ايلدددددب تا ددددديا

ج زد اث د  اوادلمللىاملوتب د ا وحام ز د ااوامل دبث  ءاكا ب   مل او ؤ د زمل اكاوهدملا د ا امحدتاا

ومضدددألم املكتبادددتاملام  دددتا ددد  ومل ا حبم دددتا دددملا  ددد   املابلبزدددفاوملابرلزدددتاوملابممدددزااملكلدددب لا

واممددددزاااملاتادددد  ا دددديااجدددد امل  مبدددد ءا لب ثددددتاملا ددددل اوام زددددلاملؤب  لددددلاامددددريياوهددددملا دددد ا االددددهاا

ا ددملامبددتااملوتب ددد الىددتامللبادد  ااحاملكددرمليياملا
ع
ا دددملا     زدد 

ع
صددد ليا ايلددبألز ااحاي دد   ا     زدد 
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مبددددتاا  ب مددددلا دددد اادددداا تدددديالىددددتاقددددت ا ددددياملالب ثددددتاوملكملثددددتاوملاتدددد ا  صدددد الم بدددد ا ددددياخدددد لا

ا(72)مل بحتمل لاام تبات.ا

وامببدددددد املكتباددددددتاملام  ددددددتاا ملراامب ز دددددد اوملاب  زددددددتاملا دددددد  متا ددددددملاانا  ب دددددد اار بدددددد ا رمل ددددددتاا

ؤ ددددددرامل دددددد ل   امت رارجزدددددد املكممر دددددد  اام ملثدددددتاوملث لدددددد ناملاممدددددداا  إلإدددددد ثتا  ددددددتاا بدددددد االدددددد تا

واثبدد اا  بدد كومل مصدد   ا ددملامبددت ااخددت   ا ممر دد  ا بألددر رام دددا  لبز جدد  املكلددب زت يا

 ازدددددد الىددددددتاكادددددد ا رملقدددددد املكتبادددددد  املام  ددددددتاملكرجددددددر رالىددددددتاادددددداتتاملإلؤت ؤدددددد اوملاتدددددد ا ت دددددد اانا

 املكتباددتا لدب زتا ديامللحصدرلالىدتاخددت   ا ممر  مزدتاوودرا دملا ا اددلا وحامللح جدتا  دتامل مزد 
ااا(82)

اقو زددتاملكتبادد  املام  ددتاثبددتااًددت  املازرشلدد را  ابمدد وحا دد املإلم دد  املاددتو ملاا
ع
وؤ ددلمل

الدد اا
ع
ااام تباددد  املام  ددتاثددااالزددتاًدددز غبلا ددملاادد ا ددياملامددد اا1949لت مزدد  املكتبادد  ا ز ؤدد 

ااالتدددساوددد ملاملاازددد حا  ددد اتاملكتبادددتاملام  دددتا  لبا  وددد ا1994ااوملامددد اا1986ااوملامددد اا1972

رمل تاملالل،لزتاام ملثتاو ديااوداا د اجد ءا دملاود ملاملاازد حااحا ش د ءاود ملاملا درعا دياملكتباد  املاا

الدديامبددت ااخددت   ب اام لددب زت يا
م
 لداوازتامللح ر ددتالىددتاملكلددبر  حاملوحىددملاوملاددريى اثضدد 

اواحامميددد اوددد  املل دددت   امللبز جددد  املكلدددب زت يا  بددد اوقدددتاااددد  اوددد ملا
ع
  بددد ا وحام ز ددد ا   ؤددد 

اا(92)لاوازتا ش  ئب او  مل  ب او ه  ه  فاملكتباتاملام  تاولىتا يامب ا ملااز حا  تااملا

ا(03)و ا تااحامبرثلا ملاملكتبا  املام  تاملا لو املاب ازتا:

ا   ؤ .احامحتااج هر املكلب زت يا وحام ز  اومبتااخت   ب ا -1

ااب ؤرحا -2
ع
 خ ا.احامن  اوثب 

ملكلدب زت يا دملاملابمدل الىدتااحاالبحتااؤ  ااملالثر املك برلتاإلم لتاملا لاالت ز ا -3

  ص   املكممر   اوملخبز  ا  ا     املوب     بااو غا  با.

 مللت ز .احاام  ا ببنز  ب ااإلي عاملل   جملاابمااملا  لترالىتا -4

 ملام  ت.احام رلا   ملؤزاب ا ياملق رمللا -5

الحت ه ا  تا:
ع
ا(13)ومبلااملكتبا  املام  تاوثب 

تبادد  املاتدد امضدداا   رلدد  اقدد  تا دديا صدد   اوهددملاممدد املكاالكبيددرة:املكتبددات العامدد:  -1

اث ددد اودددرامللحددد لا دددملا تبادددد  ا
ع
ملكممر ددد  ا   ثدددتاااددد  اه اقدددتامصددد ا  دددتالددددترا   ددد حاالز ؤددد 

 ملاتا  ر.ملامرملًااوملكتحا
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ا

وهددددملاممدددد املكتبادددد  املاتددددد امضدددداا ددددملاج ا  بدددد ا  ددددد  اا:الحغدددددماملكتبددددات العامدددد: متوسدددد :  -2

 اامت   اوملكتحا بر ألتامللحتا.مل   ا يا ص   املكممر   اول  را  امرجتا ملامل

ا دياملاتبد اوملكدرمل اا:الحغماملكتبات العام: صريرة  -3
ع
و ضااو ملاملا رعا دياملكتباد  ا  ثد 

املكتببزتا
ع
اوملقلز ء.  ام رحا ملاملكتحاملاص   راوملابلتاوملق    ااملقخلتاوغ اا 

 :أهداف المكتبة العامة -

  اومدددددرث  املكصددددد   ا دددددملا حاملا دددددلناملالل،نددددد  ا دددددياملكتبادددددتاملام  دددددتاودددددرامبدددددت ااملل دددددت ا

   رلددتا ب رلدددتاوومل ددمتا دددياملار دد لما ددديااجدد اممازدددتامللبز جدد  املقثدددلمل اومللت  لدد  ا دددملا

  ددد   املابممدددزااوملات ثزددددلاوملإللددد ااوملابألددددر لاوملابلبزدددفاملادددد ملادا  إلإددد ثتا  ددددتااددد  ااوقدددد  ا

ددرلااملا دلملغك وكاد ا ديااجد ااحا بر درملا دتو واا ددملامألدر لا  ب مد  بااوكاد الديايل دلاملاًر

ال نا  تا   رلتاومل متاو ب رلتا ياملقث   اومل  ملءاوملكملثت.ملا 

اا(33()23)و    ال اا  تيااج  لاملقوتمل املق   زتاام تباتاملام  تا ملامل ادا:

مبرااملكتباتاملام  تا تلااملابممزااملا ملادا  إلإ ثتا  تاملابممزااملال م ا   زد ااالتعلةم: -1

دددرلا  دددتاث كتبادددتاملام  دددتاامببددد ا  ل  دددتاوا ا لدددبر  ملك ادددتا ب لدددتاالت زددد االددد لتا دددملاملاًر

املال دم كملكملثتا صز ه املكألارلتاوغ  املكألارلدتا ديااجد ا لدااملابممدزااملال دم اوغ د ا

كا اقحاملا  طايرمللالز  باا  ب جرحا  تاملابممزاا   ا ملاملكا ل  املال  زتاا كتمل طا

 ت.ومللت  م  اوملكم وتا ملا ي  اغ  ا  م اكواًمتا  ام  اومللحز راملازر ز

امللحزددد رك حاملابممدددزاا ا نببددد ا  ؤابددد ءاملابممدددزااملال دددم ا ددد اودددراش ددد  ايلدددب لا دددتتااااااااا

اث ا ددد طا   جدددتا  دددتاملث لددد نا هددد  مل اجت دددترا
ع
اقؤ ددد اشمددد،شا دددملالصدددلا دددا مل اامبزدددتمل

ع
وؤ دددلمل

امزددد باا دددملا لمللددد ا حبم دددتا ددديالزددد  بااواددد ا اث كتبادددتاملام  دددتااهددد ا و اوددد اا دددملا لددد ؤترا

بدد امبددت ااملامددرحاملك   دد ااددتلااو دد ل املقلدد اا  حبمددفااؤرمللهدد اث دد الم املام مزددتكودد  ا

  انلددددداتا  دددددتال مزددددد  املابممدددددزاا إددددد ثتا  دددددتا لددددد لتراملكلدددددب زت يا دددددياوددددد  املكا لددددد  ا

الديامبدت ااملا لدهز  املاتد ام تديا
ع
مل  ب   را ياملكرمل  املابممز زتالىدتاؤ دراثمد لاثضد 

املا  طا ياملات مل ت.
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دددددرلا  دددددتااااااا ملكممر ددددد  اومل  دددددب   راملا م ادددددتا  بددددد اا دددددلاإدددددلو ناا  ددددد ما حاملابدددددت رالىدددددتاملاًر

ملام مزددتاملابممز زددتاادد ملا  دد الىددتاملكتباددتاملام  ددتاولزل دد اا تدديااحامبمدد وحا دد املك   دد  ا

ااؤرمللهددد كوملكا لدد  املل  ًددتا  ات  زددتاوملابممدددزاا ددملامل ددبحتملاا صددد   املكممر دد  ا   ثددتا

ا لدااش د ي  ا  دراملق زدتاوام
ع
مدزااملاتاد  اقحا  دراملق زدتاودراث د ا بد الىدتال مبهد اا ضد 

املك ب ما  تاملابممزااوملكملثتاومل بحتملااملكتبا  اومل  ب   را ياخت   ب .

امضدددد اادددد ااؤددددرعاملكملثددددتااالحصددددول عملددددا املعلومددددات: -2
ع
ا  مزدددد 

ع
امببدددد املكتباددددتاملام  ددددتا لثددددامل

وملكممر دددد  ا ب لددددتاكلددددبحت  ب ابلددددهراتاو لددددلا  لبادددد  اكادددد الددددلا دددديالبددددرقاملإلشلدددد حا

وام تباتاملام  تا و اا  س  ا ملاج  اوم  زااول ظاملكممر   اوملإلث  را  ب ااملق   زتك

و بد الىددتالدد ملاملكتبادتاملام  ددتا لدداوازتااو صدد   و ك دملاظدد املاتدااملاه لدد ا ددياملكممر د  ا

دددرلا  دددتا ج ددد املكممر ددد  املوحمزدددتاوجممهددد ا ب لدددتابلدددهراتا إددد ثتا  دددتامدددرث  ا    ؤزدددتاملاًر

 املاتد االد لتاملوتب د ا دملا   ق دتاقضد    اوملمحد كا   رلتاومل متا يا ص   املكممر  

ااملابلمل مل .

 حاملا  دراملالدل  اوملاه لدد ا دملاحتددااملكممر د  املكب لدتاوملاب ز دد مل املابت رارجزدتاملكلددب لراا

الىتامللبز ج  املكلب زت يا ياملكتباتاملام  دتاملكب لد ا دملامللحصدرلالىدتا
ع
اج    

ع
اثلام ث  مل

لىدددددتاملكممر دددد  اوملشمتددددساكادددد الىددددتاملكتبادددددتا صدددد   املكممر دددد  اوغ   بدددد اؤ ددددرامللحصددددرلا

ملام  دددتاوخدددت   ب اكاث ددد االدددتث اث دددررا ددد حاملوتب مددد  املا  زدددتا  كممر ددد  اوملوتب مددد  ا

ملا ب  را  كممر   او  ازملا او  املا  ررا لدب لرا دملاملقالد عااد ا اثد حاملكتبادتاملام  دتا

صدددد   ا ددددملاالدددد تا  ددددتا ددددتاودددد  املا  ددددررالدددديايل ددددلامرظزددددفامت رارجزدددد املكممر دددد  اومل م

مللحصدددددرلالىدددددتاملكممر ددددد  اومرث  وددددد اوم  ز هددددد او م لابددددد اابصددددداىا ددددد ا ا رمل دددددتاملاتت وؤزدددددتا

اكممر   املام اا.ا

:ا حاملابألدددر لاملاش  ددد  اوملاب  زدددتاملإل تمللزدددتاا دددلملحاالتنمةددد: الشخصدددة: وت دددويا الددد ات -3

 ه ددددددد حاامب  زدددددددتاملاب دددددددل تاواب بزدددددددلاكاددددددد اثدددددددد حاملا ددددددد طا   جدددددددتا  دددددددتاملكملثدددددددتاو صدددددددد   ا

كااددد ا اثددد حاملكتبادددتاملام  دددتا  تددديااحاالددد لتالىدددتاكاددد ا دددياخددد لا   رلدددتااملكممر ددد  

ومل ددددمتاو ب رلددددتا ددددياو دددد لماملكملثددددتا ددددملا  دددد   املق ناوملإل ددددتملعاوملاتدددد ا  تددددياا ثددددلمل ا

مللحصرلالم ب الىتالل  بااملل  ااكاث د االد وااملكتبادتاملام  دتا دملاماو دتاملكلدب زت يا

 لتواالىددتامألددر لا هدد بااوم  زابدد اوثدد ملاام دد ا  بدد ا  كهدد  مل املا  زددتاوملكممر دد  املاتدد االدد

لىددتاغددلطاملابددزااملالولزددتاوملاري زددتاوملإلشلدد ؤزتا دد حااثددلمل املوتب دد اواما دداا  دده  هاا ددملا

املوتب  .ا
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:االددد تاملكتبادددتاملام  دددتا  دددتاممازدددتامللبز جددد  اج زددد االخدددومات لالفدددال والشدددبا  تقدددويم-4

قبصدددددددد   تااوامللح اددددددددتاث دددددددد  اواددددددددلمللىاملوتب دددددددد اب ددددددددةاملا  ددددددددلالددددددددياملالدددددددديااوامللح اددددددددتامل 

مل جب  لزدتاو دد اكاد اامددلاث  بد امب  دد ا لدداوازتا دملاممازددتامللبز جد  املقي دد لاوملا ددا نا

 ددددددديا صددددددد   املكممر ددددددد  اوملل دددددددت   املاه  ثدددددددتا  دددددددتاًدددددددب ا دددددددرملووبااوم دددددددر ياث صدددددددزاباا

ومألر لودد ا ددملاج زدد ا لمللدد الزدد  باا ددياخدد لا   رلددتاومل ددمتا ددياملكصدد   املكممر  مزددتا

اتاوي اب  ملااما اا  ه  هاا ملاملوتب  .املات ام بريب املكتبا

 ياملق ومل املق   زتاام تبادتاملام  دتاملابزد اابم مزدتاملابألدر لاوملاب  زدتاالبقاية::  التنمة:-5

ملالب ثزتاوملا  زتا دملاملوتب د املوحىدملاو  تديام بزدلاكاد ا  ا دلملثتا د املك   د  املوحمزدتا

 جاملالب ثزددددتاوملا  زدددتاإدددد ياوملإلقمز زدددتاملك   ددداتالدددديايل دددلامددددرث  ال ددد اا ش ددددألتاوملابددد مل

ث كتباددددددتاملام  ددددددتا ناتددددددملالم بدددددد ااحاامتددددددساملاب ددددددرعاملالبدددددد  ملاوملا ىدددددد املكرجددددددر ا ددددددملاااش ددددددألاب ك

املوتب  املا نامحت ل.

مددددددا ناملكتباددددددتاملام  ددددددتا و ودددددد ا ددددددملاودددددد ملاملوتدددددد لا ددددددياخدددددد لاماو ددددددتااأوقددددددات الفدددددداا : شددددددرل-6

 اوملقثدد ااوملابدد مل جاملكلددب زت يا  صدد   املكممر دد  املاببمزت ددتاوغ دد املاببمزت ددتا ددياملاتبدد

وغ  وددد ا دددياملكدددرمل ا إددد ثتا  دددتامبدددت ااخدددت   اواش دددألتا ب رلدددتا بدددت امل  ددد ل   املق لددد ا

قوق  املا لملغاومألدر لاملكهد  مل اوملابدت مل اوملاهرمل د  ا  د ايمدر ا د ا   الىدتااثدلمل املوتب د ا

اوم بزلامألر  ا ملا حبمفاملوت   اوممازتا غا ملاومللبز ج ملاملو بم ت.

ا دياثزد حاملوتب د ااات االجتماعة::العالق  عم-7
ع
اا   دز 

ع
 ببااملكتباتاملام  تا_اار ب اجداءمل

ا_ا بريزتاملام ق  امل جب  لزتاملإل    زدتا د حااثدلمل املوتب د الديا
ع
اواممز ز 

ع
اثب ثز 

ع
و لثامل

يل دددلاملامبددد ءمل املكا ادددلراملكلددددب لرا دددملاملك   دددا  املو بم دددتاوملام دددد الىدددتالددد املك ددددت  ا

مل اوملامب ءمل اوملان  ي  املكب   تاملات ا بت ا ياو ملئب ا  دتااما داامل جب  لزتالب املا توا

او  املالومل ماوملام ق  امل جب  لزت.

 وتجهيزاتها:موقع المكتبة العامة ومبناها وأثاثها  -

 الموقع:أوالً: 

ا دددملاا ملءا ه  هددد اوي ابددد  ملام بزدددلااودددتملثه املكلجدددرراا
ع
ا ه ددد 

ع
 حاكرقددد املكتبادددتاملام  دددتا و مل

 املكلدب زت يا  بد اكاو ا بد ا رقد املكتبادتاملام  دتااو زدتالديامصد زااملكاىدد اوممازدتامللبز جد 
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ؤ لدددلاكاو  ددد ال دددتاملخبزددد  ا رقددد املكتبادددتا لمللددد رااحا  دددرحاملكاىددد ا دددملا  ددد حا ددد  زاوقل ددد ا ددديا

ملاب  مدد  املالدد  ؤزتاوملق دد ثياملاتدد امبددرثلاث بدد املل ددت   املام  ددتاوملاتدد ا لم  ودد املقثددلمل ا ت دد را

ملكرملًدد  املام  ددتا إدد ثتا  ددتاإددلو رامددرثلاملاهددتوءا ددملاملك ألبددتاملاتدد ااوم ددرحاقل اددتا ددياو دد ل 

 بب االم ب املكتباتاملام  تاكاو ا تا ياملقخد ابمد حامل لباد  املابر د املكلدبباىملاكاىد املكتبادتا

وم ت دددتا لددد لتاا ثزدددتاالددددب  اث رملقدددفااملدددز  مل املل  ًددددتا ددد كرظ  حاوملكلدددب زت يا دددديا

ا(34)ملكتبات.

كلدد ثتا دد حاملكتباد  املام  ددتاملا للزددتالدديابمضده املاددامةالددياثزمددرا تدد او  ضد ااحا اما ددتامل

ا د املكتباد  املام  ددتاملاتا د راثز ضد ااحا امببمددتالديااث د ا دياا  مددتاثزمدرا تد الدديااوؤصدفك

وامب دددتاملكلددد ثتا ددد حاملكتباددد  الىدددتالدددت ا دددياملامرمل ددد ا  بددد امدددرثلاللثدددتاملكرملًددد  اابمضددده ك

ا(53)م تباتاوملل ص لاامللت لملثزتاوؤ لراملوتب  اا

 والمساحةالمبنى  ثانياً:

ملوب دددد ا م دددداا ولاملامدددد اااب دددد  الدددد ااومللت مزدددد  اومل م دددد  مل املكم زددددتا  كتبادددد  اا

 رإددددد ا بددددد  ،ساو مددددد    ا دددددباامل  ت اددددد  ا بددددد ا دددددياقاددددد املكهب ددددد حا   ددددد لاملكتباددددد  ا دددددملاوإددددد ا

قخلاو دياومحبمفاو  املكم    ا يا متااوم ه  مل ب ك حألأل  باال تامص زاا ا شداملكتبا  ا

ا(36)اقخلت.ج مزتا

وو دددد  ا   رلددددتا ددددياملام  ًددددلاملكه ددددتاملاتدددد امدددداثلالىددددتاا ملءاملكتباددددتاكوملاتدددد ا  دددد ااحاا

ماخدددددد ا ددددددملامللحلددددددا حال ددددددتاملابحألددددددزماكاىدددددد املكتباددددددتاملام  ددددددتاوملكب لمددددددتا ددددددملاوظز ددددددتاملكتباددددددتاكا

 كاوحت هدد كاوملققلدد ااملاتدد ا ددب برنالم بدد كاوملقجهدداراملاتدد ا  لددبحت ه كاولددت املامدد  م حاث بدد

دددرلا  دددتاملكاىددد اوؤدددرعاملابصددد زااملكم ددد  نا و  ب ددد املكلدددب زت يا  بددد كا إددد ثتا  دددتا دددهراتاملاًر

ثدددد ا ا ا ددددتا دددديا لمللدددد راملك  ملؤزددددتاملو صصددددتااا دددد ءاوا دددد،زتااكا(73)ملكاىدددد الملادددد نا ددددز رحالمزدددد

ا رملثابدلاامبألدر مل املابت رارجزدتاملاتد ا
ع
اامبر  اا ضد 

ع
ملكتباتاملام  تاكاو لوؤتاملكاى ا لببا 

ملكتباتا يامألر لاا ملئب اوم بزلااودتملثه اولتد ا ام درحا  دل ا اد شدال داحاملاتبد ااوام تيا

كاوددد ملاو ناتدددملااحايمتدددسا اىددد املكتبادددتاملام  دددتامللبز جددد  املوتب ددد اا(83)  ددد حااادددالا ددد كب ف

ملاددد نا دددبحت لاوملاب ثدددتا ددديااحاؤ دددماملكتبادددتاو ددد   ب اا ب   ددد ا ددد املا  دددراملالددد لتا دددملاملاا، دددتا

اام  ددزماملادد 
ع
ا ددملامدد   حاملالمللددتاو    ددا 

ع
امل    زدد 

ع
نامبددرااثزددلاكاومممدد املك دد ولامللت  ازددتا و مل

املا  لزتاام لب زت يا ياملكتباتاوملام  م حاث ب .
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ا(93)و   الىتا  مل راملكتباتاملام  تاملقخ ابم حامل لبا  ا  ا ىملا ملا اى املكتبات:

املاصز ؤتاملكلب لراام اى ا   ا لملثبلاوم ه  ململ. -1

 وملاص  لزت.ر تاملاألازمزتامرث  املإلإ ءراوملااب -2

ملشلز ناللثتاملا بد ا ملخد املكتبادتاولراهد اا بد املقثد  ااو صد   املكممر د  ا -3

الياملكمتمل اوغ  و كاو بز تاملكاى ا  ببا لاكونامل لبز ج  املل  ًت.
ع
 ثض 

مل دددددبحتملااا ثدددددتاملار ددددد ل اوملابب زددددد  املك   ددددداتااإلقددددد لا دددددياملكددددداثلمل املل   جزدددددتا -4

 وغ  و . راومللحلمل راا اضرإ ءاوملاليريتاوملاب و

مل وب  اا برث  او  ل املالمللتاوملالث وزتاام لب زت ياوملامد  م حاثبدرث  ا و مل ا -5

 ملكز  اوملكأل لااو رملقفاملالز  مل اوغ  و .

او  دددد ااحا  دددددرحا اىددددد املكتباددددتاملام  دددددتاجددددد مل 
ع
و دددده امل  دددددبحتملاا دددددياقادددد ا دددددرظ داملكتبادددددتاا 

ا دملاملابصد زاااملد  ما  اب
ع
كا إد ثتا  دتاوملكلب زت يا  بد كاو لؤد 

ع
مدت  اثزدلاوملابر د ا لدببا 

ددددرلا  ددددتاملكاىدددد اوإددددلو رامددددرثلاو دددد ل املق دددد حا ددددملا اىدددد املكتباددددت   انلدددداتااكاا دددد (04) ددددهراتاملاًر

كلدددد لتاملكتباددددتاملام  ددددتاثدددد ا ددددتااحام ددددرحا لدددد لتاملكتباددددتا  ل ددددتاوا ثزددددتاام لملثددددلامللحزر ددددتا

ا(14)ام  املكتباتاوش  ي  ب اوخت   ب اثه   ال جتا  ت:

     امص زااق لد  املكأل امدتا د احتدااملكتبادتاول جد  املكلدب زت ياوالدتمل واااحا  -1

اث ب .وإلو رامرث  ا لبما   املالمللتاوملا لو املاصحزتا

  ح زحاام رمل املكتببزت. -2

احام    ددددد اغدددددل املامددددد  م حا دددددملاملكتبادددددتا ددددد اال ددددد اهااول قدددددتاكاددددد ا ألازمدددددتاملام ددددد ا دددددملاا -3

   او  املا ل ا د احتدااملكتبادتاوؤرلزدتا  إلإ ثتا  تاإلو رااحام  املقخلتكملققل اا

 ملل ت   املات امبت ه .ا

ق لددددددد  ا إددددددد ثزتال دددددددت   اويدددددددلمل جاملكتباددددددددتا لددددددد الدددددددلوناملقثددددددد ااملالب ثزدددددددتاوملامم زددددددددتا -4

وملوح إدددلمل اوملا دددتومل كا إددد ثتا  دددتاملاب لددد  املل  ًدددتا ددد قجهاراوملكمدددتمل املابت رارجزدددتا

 ملا زم زت.ا جهارامل  بنل خاوملابصر لاواجهاراملكص لمل ا

ق لدددد  اخ ًددددتا حددددت   املقي دددد لكاوإددددلو رااحامبرملثددددلا ددددملاادددد مه اوم  ز هدددد اواث  بدددد ا دددد ا -5

 اكوملقاو غا  اوال   املقي  ل.

ا
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 األثاث ثالثاً:

ا(24)م ب جاملكتباتاملام  تا  تاولتمل ا حبم تا ياملقث ثاوملاب ه  مل اوملات اا   :

املق ثفا  حبمفااؤرملله  -

 ملاأل و  اوملكب لت -

 ي و  املإلل  ر -

 ام ه  طً    لا -

  ثر اللناملاتب اوملاتو     -

 خاملليالح ظاملكرمل املل  ًت -

 للي  اا ب املاتب اوملكرمل املقخلتا -

 ارل  املاملناوملإلل ؤ   -

    اواجهاراملقولزتاملال مزتاوملااصل ت -

    امل  بنل خاوملابصر لاوملاملناملا رمرغلمل مل -

 اجهارالرمل ،  -

ااث ثا تبي اامم  م حا ملاملكتبات -

ومحضدددد اودددد  ااقخددددلتكاب ه دددد مل املاتدددد ام  ددددرعاومحبمددددفا دددديا تباددددتاوغ  ودددد ا ددددياملقثدددد ثاومل

ا(34)ملاب ه  مل اوملقث ثاامترالرمل  ا  ب :

املام  ت. ل لتاملكتباتا .1

 ملكتبات.لت املكلب زت ياملوحب م حا يا .2

 ملكتبات.ملإل   ؤ  املك   تاملكبرثلرا ملا .3

 ملكتبات.ملاب مل جاوملقش ألتاملات ا ببراا ب ا .4

ا   املكممر   ا  ؤرملله اا ثت.حتاا ببنز  املكتباتا يا ص .5

و   املقخ ابم حامل لبا  ال تاملخبز  املقث ثاوملاب ه  مل املل  ًتا  كتباتاملام  تالترا

ا(44)اهمل:لرمل  ا

ملكلوؤدددتا ددددملاملات م،دددد اومللحلثدددتا ددددياخدددد لام  دددد املخبزددد  املقثدددد ثاوملاب ه دددد مل املال  بددددتا .1

 ا   ملجاملا ه  طااصمريتام ل ته ااواملابر  ا ملاملكلببا .
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رحا ثدددددر املكتبادددددتاكمل احتددددداا رلدددددتاقدددددت املكلدددددبأل عالتددددد ا  دددددرحا  إل  ددددد حااحام ددددد .2

ز ؤتابمةااجاملئب ابلهراتاو للا إ ثتا  تاملخبز  املاب ه  مل اوقأل ا مل  اتمللاًو

 وملكب لت.ملقث ثاملقخلتاث   رل  اكمل احتاا رلتاا األ و  ا

 له .مرثلاملالمللتاوملابت رالىتاملاب   ا ملاقأل املقث ثاوث ا املقجهارا   ثتااؤرمل .3

 ملاصز ؤت.مل قبص  او هراتا .4

ملاب   لا  حاملقارملحاابرث  امللترامللت ملناملكشدت املاد نا نسدتااواغدلملناملكتبادتا .5

املام  ت.

 مجموعات المكتبة العامة: -

 حاملاهت املق  س  ا ياوجدر املكتبادتاودرامدرث  امللبز جد  املكلدب زت يا ديا صد   ا

ا ددددد ا لت دددددرحاام تبادددددتال دددددتا
ع
ادددددمر واا  لح جدددددتاام ممر ددددد  املكممر   كث كلدددددب زتوحاغ ااددددد 

ب ددةاملا  ددلالدديايازمددتاودد  املكممر دد  اوملاهددت ا  ب كث كتباددتاا دد  ااوددااملكا لدد  املاتدد ا

درلا  دتا صد   املكممر د  اب د  اخد ااوام ملثدتاملاب دل تاب د  الد ااواهد ملاثدد حا م دزىاملاًر

 ديااملكتباتاايام رحاثم اتا  ااااام  الىتا  إ ءا لدبحت  ب اومدرث  ال جد  بااملكرإدرلزت

 صدد   املكممر دد  ا   ثدددتااادد  اه اواؤرمللهدد اكوم دددت املإلادد  راو دد ا حا ه دددتاملكتباددتاملام  دددتا ا

مببصددددلالىددددتام  زددددتا   رلدددد  املكتباددددتاثبددددما دددد ا بمددددتتاكادددد اا، دددد  امبزددددزااوم  زددددتاودددد  ا

ا.(54)ملوت رل  ا   ا ب ءااومللبز ج  اج هر املكلب زت يا  ب ا

ا(64)ا  ب :ملكتباتااوو   الترالرمل  اماثلا ملام  زتا ببنز  

ملكدددددرمل  املك   دددددتاملكب لدددددتااب ألزدددددتام ددددد ازفامل قب ددددد ءاوملكدددددرمل  املاب دددددل تاملابددددد   رالىدددددتام ه ددددد ا .1

 ملكتبات.ملكببنز  ا ملاملارق املك    ا إ ثتا  تا متا اى ا

 ا قب  ء.ثااملقولزتاملكب لتا .2

 ملابم وح.    ؤزتاملإلث  را يا ببنز  ااخلتا ملا ي  ا لمل جا .3

املكتبات.ملكلب زت يا يامللبز ج  ا  ب  ا .4

 ناتددددملاام تبادددددتاملام  ددددتااحامدددددرثلا   رلددددتاومل دددددمتا دددديا صددددد   املكممر دددد  اويت زددددد  امت ددددددا

ا  املكلب زت يا ياملكتبات.اابمازتامللبز ج  اوملوب     ا  ب

   رل  بدد كاو  د ااحامدد متساثب ثددتاملوتب دد املوحىددملاملادد نامبدد ا ددملاؤأل قددلاملكتباددتاملام  ددتا ددملا

رلا  تا  تاإلو رااحامراا إ ثت املكممر   .ملث املكتباتا  ايلب تا يااا  لاوا  از اامًر
ا(74)
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ا(84)او  تيا ج  لاملوت رل  املارملج امرثلو ا ملاملكتبا  املام  تا ملاملاب  ملا:

املكلجمزتاملاتب -1

املاتب املالب ثزتاوملات و  زتاا   رلت-2

اثب املقي  لاا   رلت-3

املال مزتاملااصل تااملكرمل -4

اه زتامللحلثزتملاتب املكا   رلت-5

وم دددت املإلاددد  را  دددتاإدددلو رام بزدددلال ادددتاملابدددرملزحا دددملاملوت رلدددتاملكتببزدددتا إددد ثتا  دددتاملخبزددد  ا

ا د ا  انلداتالديالدت املاتبد املاتد ا  د ااملق   دزتكاجر اواثضد املاألامد  اامتبد اوملكلملجد ا

مرث  و اوتب  املكلب زت يا ياملكتباتاملام  تاثبتالت امل م   املاتو ملالت مز  املكتبا  ا

ددددزتااثبدددد نكا2.5  ددددتا1.5 دددديااملا ددددل املارمللددددتاحا  ددددرحاؤصدددد، ا واحا ا بدددد املكلددددبرتاملق شددددلااًل

ااا(ا94)ثب نا.ا2500اً لا تباتال  تالي

ث دددد الددددت امل م دددد  املاددددتو ملالت مزدددد  املكتبادددد  ا مزدددد  ا  ددددتا  مددددتا ددددياملاتبدددد املكلجمزددددتا دددديا

يا   رلددد  ا دددا%15وشلددداتااملاصددد   رك   رلددد  املاتبددد ا  كتباددد  ا دددملاملارلدددتمل املإل مل  دددتا

وام ددددد ازمل احتدددددااملوت رلددددد  ا  كتبادددددتا دددددملاملارلدددددتمل ااملاتا ددددد ركملاتبددددد ا دددددملاملارلدددددتمل املإل مل  دددددتا

ا(05)املانلات.ملإل مل  تاملقثب ازمل  ا

 العاملون في المكتبات العامة: -

لىدتام،لد  ااملات اام د يمتاملام صلاملاب لناملام   ا ملاملكتباتاالتاملالا لااملق   زتا

 اثاددتو باامبمألدد املقل دد لاوملإلجددلملءمل اومصدداىاملكتباددتا  ددل ا ثابدد او مددتوحااودداا لددبما   ب

وا ددامبدتااملكتبادتااثضد اخت دتاا  بد ك ح زحاامتب اوملكرمل املكتببزتاملقخلتاملات ا ايلب   ا

  ت ددددتا  ددددتاملوتب دددد اث ددددياملاضددددلو نامل لب دددد نا دددد كرظ  حاملكدددداوم حاوملادددد  يااددددتيبااملاددددتوملث ا

املكلب زت ي.تاوممازتامللبز ج  املابر تااإلث  راملا م اتا يا رمل  املكتبا

وو ددد  ا   رلدددتا دددياملاصددد   اوملكهددد  مل املق   دددزتاملارملجددد امرملثلوددد اادددتتا دددرظ داملكتبادددتا

ا(15)اهمل:ملام  تا

 امل خل ي.ملابت رالىتاملابح ي امل     دا  ا

 املكلب زت ي.ملابت رالىتاثهاال ج  ا
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 املوحىمل.ملابت رالىتاملابم وحا  املقثلمل اومللت  ل  ا ملاملوتب  ا

 ااوثه ل.لثتاملاب رعاملالب  ملا ملاملوتب  ا م

 رلا اا ا ب . ملثتاملكرمل املات امب افا  ب ا   رلتاملكتباتاوثز زتاملاًر

 املام  ت.ثهاا ا  ئاملل ت تا

 اثم ات.ملابت رالىتاملام  ا  امل خل يا بت امبت ااخت   ا تببزتا

 او لتمل ب .ز  مل اامبمل الىتاملاب ا  كلوؤتاملا ز تملاب ب ا  كه  مل املاب  ز زتاملك  رلتا

 اامللتت تر. متاملل ز لاوملالؤ تاومل ؤ ب مالىتاملقث   اوملك      ا

 اجت تر.مل  بمتمل ااب ز  اا  از املام  ا    ملرالحتوثاانااوإ عا

 ااومل مص   . ملثتامب ز  املكممر   ا

ااا(25)اهمل:وملمامال جتاملكتباتاام رظ  حاملكاوم حاوغ  واابمرمل  اث ثتا

 اخت بل. ناام  املكتباتالىتالت امللت هر املا

 املكتبات.حتااملإلقا لالىتامل بحتملاا رمل ا

 االت هر . تتاملال عاملل ت   املات اام  املكتباتالىتامبت  ه ا

وقتالت املإلم   املاتو ملالت مز  املكتبا  اث   املكرظ  حا ملاملكتبا  املام  تالىتاملا  را

ا(35)امل اد:

 : املؤهلون املكتبات  أمناء-1

ا ددملا  مل دد  املكتباد  او  مل دد  املكممر دد  ا
ع
ا  مل دز 

ع
وداا رظ ددرحا ه زدرحاممبددرملا بددل مل

و بددددرااا دددد حاملكتباددددتا بصدددد زااخددددت   ااك  ددددتا لددددبرتاملات جددددتامللت  مزددددتاملقو ددددتااوا دددد اثرقهدددد 

وؤ دددددددددااملكتباددددددددد  اوملكممر ددددددددد  اومحألزألهددددددددد اوم  ز هددددددددد اوم  زددددددددد و او  مل  بددددددددد اومبزز هددددددددد اابمازدددددددددتا

ااملكتبات.مللبز ج  املكلب زت يا يا

 أمناء املكتبات: مساعوو -2

ومب الىتال ملاو  املا  تا ه ااملإلل  راوملابتملولاملاببمزتناام رمل اوملكه ااملا  د زمزتا

ام تباتاثت م، املالثر اوملم، املاتب او  خ لاملااز ؤد  اول دظاملكم د  اوملقل د لاملاتب  زدتا

  املا  ددددددتاودددددداااث دددددد املاتملل ددددددتاوملاددددددل الىددددددتامل ب لدددددد  مل ا لمدددددد  ناملكتباددددددتاولىددددددتامللبادددددد  ااحاودددددد



 تقويميةدراسة  :في اليمنالمكتبات العامة  []

  
25 

 

  

ا دددد لت هر اثز دددد المدددد باااحا ب مددددرملا  لددددبرتا ثزدددد ا دددديا هدددد  مل املابم  دددد ا
ع
ملكددددرظ  حاملمصدددد  

ا ملاو ملا
ع
ا    ا 

ع
املوت ل.وملابح ي ا  امل خل ياوملحا بمبرملامت  ا 

 املتخصصون:املوظفون -3

ا لدد :وودد  املا  ددتا ددياملكددرظ  حاقددتام ب جهدد املكتباددتاملام  ددتاامبزدد اا رظدد لفا  ددت را

  قل دددد لاملإل مل  ددددتاوملك ازددددتاوملابت  بزددددتاوملا لددددر بزتاكاو   دددد اامللح  ددددرنكاملابزدددد اراؤ دددداا  مل ا

ملكرظ دددددددرحاملكبحصصددددددددرحا دددددددداو  ا ددددددددملا  دددددددد لامحصصددددددددهااغ دددددددد امحصددددددددااملكتبادددددددد  اولمدددددددداا

املكممر   .

 الوعم: موظفو -4

املق دديكاوودداملالددز  مل اول ددظااملا   ثددتكاقزدد  رمللحلمل ددتكاوا دد  اودد  املا  ددتال دد لا

احا   ددلا ادد باالىدددتااملكتباددتكاو ناتدددمل دددتا ددملاملا  دد ز املك،لدددلال ت ددلا ضددألممرحا رظدد لفا ه

ا ا ب ااا يا رظ دا
ع
املكتبات.ا بااجاءمل

ومرجدددتا دددملابمدددةاملاامدددتملحاث دددتاوظز زدددتا إددد ثزتاهدددملاث دددتامب  ددد املكتباددد  ا  ددديالصدددمرملالىدددتا

ا بر ألت. او  ا

يا وادددتاقخدددلتاا ددد ا  انلددداتاامدددت املامددد  م حاملارملجددد امدددرملثلواا دددملاملكتبادددتاملام  دددتاثزحبمدددفا ددد

اام مددد    املكتببزدددتاملكبامدددتا دددملااددد ا مدددتالىدددتالدددتراكاث كمددد    املكتببزدددتاملق ل تزدددتاملاصددد   را
ع
وثبددد 

 ددددياملالدددد  حا  انلدددداتاا2500اامدددد االىددددتاإددددلو رامحصددددزاا رظددددفاومللددددتاا دددد 1962لدددد اا

ام تباددددد  املاصددددد   راكاث ددددد املثت إددددد اوددددد  املكمددددد    الىدددددتااحام دددددرحاشلدددددالاملكدددددرظ  حاملكددددداوم حا

و دددلتاال دددتااؤدددر ال دددلااحا دددباام ت دددتاا(ا45) دددملا  ددد لاملكتباددد  ا دددملالدددتو املالمدددياملكبحصصددد حا

  ددتاا15.000لددت املامدد  م حا  كتباددتالىددتاا دد طالددت املاتبدد املكمدد  راثزحصدداا رظددفاا دد ا

ا  كتباتا.اا25000
ع
ا(ا55)ثب نا م  ا  ر  

اام بااملا ت تا ملالت املكتببز حاملكاوم
ع
 حاوامتل ثتاا  اؤ وتابلزرشدا  اااثت تاملؤلاؤ لمل

ملال  ؤزتا ملا صلاومل م  عاشلالاملق زتاوإمفاملارعملاملكتبي اث ا تا يا ل  راملا  لا ملا

ا(65)ا ىمل:ملكم    املل  ًتا  ام  م حاملكاوم حاومبت ما  ا

 اشل ت.ا10 مز  ا رظفاومللتا او اا  ا    

 اشل ت.ا5 ملاملارلتمل املإل مل راملاص   را حصاا تبي ا او اا  ا    

 ا%33الاملكرظ  حاملكاوم حا  تاغ  املكاوم حا ملاملك  يلامللحضل تااحام رحاشل. 
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 :العملي للدراسة اإلاطار

قا املااتءا  إلي  املام ىملاامت مل تا ا تا ياملإلا  را  تااحاو  املات مل تاهملاجاءا يا

ااضددزلاملارقدد او  تو  ددتالددت ااتدديا  مل ددتا ب   مددتالددياملكتبادد  املام  ددتا ددملاملاددز ياكاوا
ع
ؤ ددلمل

 ملاال  لاملكام لمل اثبتاق ااملاا ليا ببر ااملكتبا  املام  تاملاز  زتااثبماااو ملقاملات مل ت

ا دددددملاكاددددد الىدددددتاملكمددددد    املكصدددددل تاملاتددددد اقدددددت اب املاا للدددددتاؤ ودددددتا   دددددتابلدددددزرشدا ددددد ااا
ع
 مب دددددتمل

وملكر دددددر تا)ملكمددددد    املكرلدددددترا دددددملا  ددددد لاملكتباددددد  املام  دددددتاوا ومل امبزدددددزااخدددددت   املكتباددددد  ا

كاقحاملاا، دددتاملاز  زدددتام  ددد  لا  دددتالدددتا ددد ا ددد املاا، دددتاملكصدددل تا دددياث مددد    اامببزدددزاااا1ملام  دددتا(

قبصدددددد  ناومل جب دددددد عملاوي لبادددددد  اثدددددد املاددددددتواب حاؤدددددد  زب حاواه دددددد ا    ؤزاب دددددد الزددددددياملارإدددددد امل 

مل قبص   تاملوحتو راار ب  ا يا ولاملامد اااملا   زدتا  إلإد ثتا  دتالدتااوجدر ا مد    ا   زدتا

ا بممبتا ببززااملكتبا  املام  تاوخت   ب ا.

   دددتازدددزااوملاتددد ااددداام دددت و ا  مل دددتاملاا للدددتاؤ ودددتاا ددد ا  انلددداتاادددامةاثبدددلمل املابب

لددت امللحرمل دد، املارملجدد امرملثلودد ا ددملاملكتباددتاا–وهددملا)ا لدد لتاملكتباددتاملام  ددتابلددزرشدا دد ااا

لدددددددت امللحرمل ددددددد، املارملجددددددد امرملثلوددددددد ا دددددددملاملكتبادددددددتاملام  دددددددتاوملل  ًدددددددتاا–ملام  دددددددتاب ددددددد  الددددددد اا

   ددددبحتملاامل ؤت ؤدددد ا(اثبددددتامللب ددددتاملاا لدددديا  انلدددداتاام لدددد لتالىددددتا مزدددد  امل م دددد  املاددددتو ملا

وملكلدددببلا دددياؤ دددساملات مل دددتاملالددد  بتاكاا ددد ا  انلددداتااIFLAممر ددد  الت مزددد  املكتباددد  اوملك

امددددت امللحرمل دددد، اثبددددتامدددداامل لب دددد  الىددددتاملكمدددد    امل  ددددت ملازتاوملاتدددد امدددداااخدددد و ا ددددياملاتبددددد نا

كاوي ابدددد  ملاثبددددتاا2ملكر ددددراا)اخددددت   املكتباددددتاملام  ددددتاومألر لودددد ا ددددملاإددددرءاملكادددد  ئاملابرج بزددددتا(

ازتا:م  ولاملاا ليا ملا  مل بلاملا بلمل املاب ا

 ملكتبات. ل لتا -1

 مللحرمل ، (لت اا–ملكب لتاا)لت ملقث ثاملكتبي ا -2

 ملام  مرحا ملاملكتبات. -3

 ملاتو    (ا–ملكلملج اا–ا)ملاتب ملوت رل  املكتببزتا -4

ا  إلؤت ؤ .مللحرمل ، املكلماألتا -5

                                                           
ا-ملام  ددددددت.اخددددددت   املكتبادددددد  ااملكمدددددد    املكرلددددددترا ددددددملاملكتبادددددد  املام  ددددددتاوا ومل امبزددددددزاا دددددد اا.ؤ وددددددتا   ددددددتابلددددددزرشداا-ا1

ا158ا–ا145ااااا-(.اا1997)    لاا7كاع4 جاا-وملكممر   .امل م  و  امللحت لتا ملاملكتبا  ا
 لو ا ملاإرءاملكا  ئاملابرج بزتاا م   املاتو ملاخت   املكتباتاملام  تاومألرااملكتبا  كمل م   املاتو ملالت مز  اا-ا2

اا2004املام  تكاالاتاملاما ملكم اثهتا يااتملال  ن:ا تبا-لت مز  املكتبا  
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 المكتباتمساحة  اوالً: 

زد  املكتباد  املادتو ملالت مامل م د  (اIFLA كملا  اماا ب  ؤتا ل لتاو  املكتبا  ا د ا مزد  ا)

الىدددتالدددت املالددد  حاملكألمريدددتاقنوملكممر ددد  املاددد نا  دددت املكلددد لتا ا)اؤ دددلا تبادددتال  دددتا  ددد ءع

ا(ا  ا ىمل:2ثشؤ  ا   لظاو ياخ لامللتتولا قاا)ا(1 لحلا قاا

امل م ددددد  ادددداام بدددددلاانا دددددياملكتباددددد  املام  دددددتاملكت و ددددتاملكلددددد لتاملكمز   دددددتاملاتددددد الدددددت و ا -

امر   .وملكمملاتو ملالت مز  املكتبا  ا

تدددتم املكتبادددتاملام  دددتا  الدددم زتاالىدددتاشلددداتا ددديالزدددياملكلددد لتا ب  ؤدددتا  كلددد لتاملاتددد ا -

ملاددتو ملالت مزدد  املكتبادد  اوملكممر دد  الزدديا م دد اشلدداتا دد ام بددلا ددياامل م دد  لددت و ا

ثددددااملكتباددددتاا%11.5ممابدددد ا ددددملاملكلماددددتاملال ؤزددددتا تباددددتاملاب  وشدددددا نلدددداتااك%16.2ودددد ملاملكمزدددد  ا

 ا%10.9ملام  تابمبلا نلاتا

تددتم اادد ا ددياملكتباددتاملام  ددتا ددشنااقدد اشلدداتا دديالزددياملكلدد لتا ب  ؤددتا  كلدد لتاملاتدد ا -

ملاددتو ملالت مزدد  املكتبادد  اوملكممر دد  الزدديا م دد اشلدداتا دد ام بددلا ددياامل م دد  لددت و ا

 %0.8 م ب املكتباتاملام  تابم لملحا نلاتاا%0.4و ملاملكمز  ا

 املام  ددددددتا  ددددد املات مل دددددتا ب  ؤددددددتا مدددددغاشلددددداتا ددددد ام بددددددلا ددددديا مزددددد  املكلدددددد لتا دددددملاملكتباددددد  -

  مىد ااحااك%5.33ملادتو ملالت مزد  املكتباد  اوملكممر د  اامل م     كل لتاملات الت و ا

 ا%94.67شلاتاملا باا ملا ل لتاج ز او  املكتبا  ا مغا

و  لدددظا  ددد ا دددالالدددتاامل وب ددد اا ب ت دددتا لددد لتاوددد  املكتباددد  ال دددتا ش ددد ئب ا ددد الغاا ددديا

اا  ا .وجر ا م    اخ ًتا

 

 

 

                                                           
ا153_اا   ل.ااملام  تكا صت ؤ وتا   تابلزرشدا  اا.ملكم    املكرلترا ملا   لاملكتبا  اا
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 بعو  السكان ال ي  تخومهم املكتب:  املوروس: مقارن:العام: ( يبين مساحات املكتبات 2جوول رقم )

ا

ا

 ملكتبات ا

ملكل لتا

ملا مزتا

   كت املكل  

لت املال  حا

ملا  يامحت هاا

 ملكتبات

ملكل لتاملكألمريتا

اIFLAلل ا مز  ا

   كت املكل  

املانلاتا

ملك ر تاام ل لتا

ملا ممزتا ياملكل لتا

ا
ع
 ملكمز   ت%امبل ا 

 %4.3 49196 1757028 2116  ص م ء ملاتب   مل  1

 %6.9 16503 589419 1140 بمتح ملاري زت ملكتبات 2

 %11.5 6508 185946 750       ملاب  وشد  تبات 3

 %2.2 15007 535980 330  بما ملام  ت ملكتبات 4

 %8.6 21309 761057 1840   لحت تر ملام  ت ملكتبات 5

 %5.7 1929 62246 110   اض ا  ملام  ت ملكتبات 6

 %8.2 4900 175014 400     ا ملام  ت ملكتبات 7

 %1.5 3908 139578 60  حتت ملام  ت تباتملك 8

 %4 5638 201383 225   كت  ملالمأل ؤزت ملكتبات 9

 %1.5 3149 112481 48   امت ملام  ت ملكتبات 10

 %0.8 4185 149476 35 بم لملح ملام  ت ملكتبات 11

 %0.4 10495 374833 48  شن ملام  ت ملكتبات 12

 %16.2 2225 71777 360    ت    ث ت -   الم زت ملام  ت ملكتبات 13

 %4.1 3025 108053 126   اازض ء ملام  ت ملكتبات 14

 %2 2446 78932 50     خت ملام  ت ملكتبات 15

 %3.2 1242 31857 40    ن    ث ت- ملام  ت  لملقش  تبات 16

 %3.5 4356 155585 154 ملام  ت زيزت  تبات 17

 %3.9 2867 102409 112 ل، رحاب ملام  ت   ثل   ال ت لىمل  تبات 18

 %6.8 2190 62595 150 لح      ث ت ملام  ت ملاب  تملح  تبات 19

 %10.9 2298 74157 250 اارر _بمبل ملام  ت ملكتبات 20

 %9 3122 111519 280     ح ملام  ت ملكتبات 21

 %7.4 1303 37247 96 ملكتباتاملام  تا  كهلر 22



 تقويميةدراسة  :في اليمنالمكتبات العامة  []

  
29 

 

  

 األثاثثانياً: 

 املقاعو:عو   -1

و كملا دد امدداا ب  ؤددتالددت املكب لددتا ددملاملكتبادد  املام  ددتاملكت و ددتا دد املكمدد    املكصددل تاملكبت لددتا

ملاددددفاشلدددد تا  ددددتا60شلدددد تا ددددملاملكتبادددد  املاتدددد امحددددتاااااددددف بمددددتاا دددد اا)مددددرث  ملاتدددد امدددد االىددددتا

شلد ت(املادفا100و بمتاا  املا  حاشلد تا دملاملكتباد  املاتد امحدتاااث د ا ديااشل تكملافا100

اا ىمل:(ا  ا3   تاو ياخ لامللتتولا قاا)اثشؤ  

 رجدددتا ب ددد از ددد  را دددملالدددت املكب لدددتاوو ددد ا تبادددتاا%9.09احاو ددد  ا تبببددد حاثبدددما نلددداتا -

ا%90.91اتا تباددتا نلددا20ملاب  وشدددا دد    اوملكتباددتاملاري زددتابمددتحا ،  دد اؤ ددتااحاو دد  ا

ا رجتا ب اؤباا ملالت املكب لت.

لزدددددياجددددد ء ا مل املاتبددددد اااخدددددلتكو ددددد  ام ددددد و ا دددددملا  جدددددتاوددددد ملاملاددددد باا ددددديا تبادددددتا  دددددتا -

 بمددتاا684 صدد م ءا ددملاملكلماددتاملقو ددتا دديالزدديا  جددتاملادد باا ددملالددت املكب لددتالزدديا مددغا

ء ا بمددتاوجدد ا321 م بدد املكتباددتاملام  ددتا  لحت ددترالزدديا مددغاملادد باا ددملالددت املكب لددتا بدد ا

ا4 تبادددتا دددلملقشاملام  دددتا دددملاملكلمادددتاملقخ ددد را ددديالزدددياملاددد باا دددملالدددت املكب لدددتالزددديا مدددغا

  ب لت.

 م دد اشلدداتا دد ام بددلا دديا مزدد  الددت املكب لددتا ددملاملكتبادد  املام  ددتا  دد املات مل ددتاب دد  ا -

 ،   ا م  اشلاتاملا باا ملالت املكب لتا ملامم املكتبا  الل املكم    ااك%43.21ل اا

 .%56.79ملكصل تا

ا

ا

ا

ا

 

ا

                                                           
ا157_اا   ل.ااملام  تكا صت ؤ وتا   تابلزرشدا  اا.ملكم    املكرلترا ملا   لاملكتبا  اا
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ا

ا(الت املكب لتاملكرجر را ملاملكتبا  املام  تا ب  ؤتا  كم    املكصل تاملكبت لت3جتولا قاا)

 الحواسيب:عو   -2

ا ب  ؤابدد اوملاتد امددا  د ا  انلدداتاامدت امللحرمل دد، املكرجددر را دملاملكتبادد  املام  دتا  دد املات مل ددتا

ملاتددددد امددددد االىدددددتا)مدددددرث  ااملق دددددت ملازت ا ددددد الدددددت امللحرمل ددددد، املارملجددددد امرملثلوددددد اللددددد املكمددددد   

 دددياملالددد  حا دددملاملكتباددد  املاتددد ا امدددغالدددت املالددد  حاث بددد اااادددفا5ل  دددرناث  ددد  اومللدددتاا ددد ا

 ملكتبات ا

لت املال  حا

ملا  يامحت هاا

 ملكتبات

لت املكب لتا

ملكألمرنامرملثلو ا

املكم    االل 

لت ا

ملكب لتا

املكرجر ر

ملا باااوا

ملاا   را ملالت ا

املكب لت

شلاتا  ام بلا

ا ياملكمز  

 %13.32 761- 117 878 1757028  ص م ء ملاتب   مل ا1

 %114.35 42 337 295 589419 بمتح ملاري زت ملكتباتا2

 %279.65 167 260 93 185946       ملاب  وشد  تباتا3

 %14.93 228- 40 268 535980  بما ملام  ت ملكتباتا4

 %15.77 321- 60 381 761057   لحت تر ملام  ت ملكتباتا5

 %38.56 38- 24 62 62246   اض ا  ملام  ت ملكتباتا6

 %27.43 64- 24 88 175014     ا ملام  ت ملكتباتا7

 %50.15 35- 35 70 139578  حتت ملام  ت ملكتباتا8

 %49.66 51- 50 101 201383   كت  ملالمأل ؤزت ملكتباتا9

 %42.67 32- 24 56 112481   امت ملام  ت ملكتباتا10

 %26.76 55- 20 75 149476 بم لملح ملام  ت ملكتباتا11

 %18.67 152- 35 187 374833  شن ملام  ت ملكتباتا12

 %34.83 47- 25 72 71777    ت    ث ت-   الم زت ملام  ت تباتملكا13

 %66.63 18- 36 54 108053ا  اازض ء ملام  ت ملكتباتا14

 %30.41 55- 24 79 78932     خت ملام  ت ملكتباتا15

 %37.50 20- 12 32 31857    ن    ث ت- ملام  ت  لملقش  تباتا16

 %77.13 18- 60 78 155585 ملام  ت زيزت  تباتا17

 %52.73 24- 27 51 102409 ل، رحاب ملام  ت   ثل   ال ت لىمل  تباتا18

 %57.51 27- 36 63 62595 لح      ث ت ملام  ت ملاب  تملح  تباتا19

 %47.20 39- 35 74ا74157 اارر _بمبل ملام  ت ملكتباتا20

 %89.67 6- 50 56 111519     ح ملام  ت ملكتباتا21

 %80.54 7- 30 37 37247اهلرملكتباتاملام  تا  ك 22
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شلددد تامدددرث  اااادددفا50ملادددفاشلددد تااوااقددد كاوام تباددد  املاتددد ا ا دددتالدددت املالددد  حاث بددد الددديا50

اومدددددرث  ال  دددددرنشلددددد تاااادددددفا50 دددددياملالددددد  حالتددددد اااادددددفا5ل  دددددرناث  ددددد  اومللدددددتاا ددددد ا

شلدد تا إدد ثزتا ددياملالدد  ح(اث ؤ دد ا دد  تاو ددياخدد لامللتددتولااااددفا10لددتاا دد اث  دد  اومل

اا ىمل:(ا  ا4 قاا)

ملثبب  ا م ااملكتبا  املام  تاملكت و تا  تااجهارامللحرمل ، ا كا مغالت املكتباد  املاتد ا -

ا%68.18 تباتا نلاتاا15 ا رجتا ب الرمل ، ا

 ددد، ا ب  ؤدددتا  كمددد    الببددد ا تبادددتاملاب  وشددددا ددد    االىدددتاشلددداتا ددديالزددديالدددت امللحرمل -

ويم  اشلاتا  اال  رنكا31ملكبت لتالزيا م  املاا   را ملالت امللحرمل ، ااملق ت ملازت

 .%208.33م بلا ياو ملاملكمز  ا ب ا

تددددتم ا مل املاتبدددد ا صدددد م ءااقدددد اشلدددداتا دددديالزدددديالددددت امللحرمل دددد، ا دددد حاملكتبادددد  املاتدددد ا -

 م د اشلدداتا د ام بدلا دديااملكبت لددتالزدياملق دت ملازت رجدتا بد الرمل د، ا ب  ؤددتا  كمد    ا

وث ا اتتم ا مل املاتب ا صد م ءاالىدتاقز دتا دملا  جدتاملاد باااك%3.31و ملاملكمز  ا ب ا

 ل  رن.ا175لزيا مغاملا باااملق ت ملازت ملالت امللحرمل ، ا ب  ؤتا  كم    ا

 م دد اشلدداتا دد ام بددلا دديا مزدد  الددت امللحرمل دد، ا ددملاملكتبادد  املام  ددتاملكت و ددتا ب  ؤددتا -

ل  درناا611 ،  د ا مدغا  جدتاملاد باا دملالدت امللحرمل د، ااك%11.96ا ملازتملق دت  كم    ا

 دددتلالىددددتااحااغمدددد املكتباددد  املام  ددددتاملكت و ددددتام ببدددلا  ددددتامددددرث  ااوودددد ملا%88.04 نلددداتا

اال  اه .اجهارامللحرمل ، ا ب اا لهز ا

وشلدددددبنبجا  ددددد ا دددددالاملثببددددد  ااغمددددد املكتباددددد  املام  دددددتا  ددددد املات مل دددددتا  دددددتاملقجهددددداراوملكمدددددتمل ا

اامدددتاامدددرملثلامللحت لدددتا
ع
ملاتددد ا ددديااددد  ب االدددز  اال ددد لاوددد  املكتباددد  اومل  مبددد ءا حدددت   ب اؤ دددلمل

وقمتاملارعملا  و زاب ا ياقاد املكا لدتاملقااملاب بمدتااهد اممد ااملكتبا  كملإل   ؤ  املك   تااه  ا

املكتبا  .

ا

ا

                                                           
خددت   املكتبادددتاملام  ددتاومألر لوددد ا ددملاإدددرءاملكادد  ئاملابرج بزدددتاا م دد  املادددتو ملااملكتباددد  كمل م دد  املادددتو ملالت مزدد  اا

ا72_ا   ل.الت مز  املكتبا  ؛ا صت ا
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 ملكتبات ا

لت املال  حا

ملا  يامحت هاا

 ملكتبات

لت امللحرمل ، ا

ملكألمرنامرثلملو ا

ا   املكم الل 

لت ا

مللحرمل ، ا

املكرجر ر

ملا باااوا

ملاا   را ملالت ا

امللحرمل ، 

شلاتا  ا

م بلا يا

املكمز  

ا%3.31 175- 6 181 1757028  ص م ء ملاتب   مل ا1

 %35.94 41- 23 64 589419 بمتح ملاري زت ملكتباتا2

 %208.33 26 50 24 185946       ملاب  وشد  تباتا3

 %0.00 59- 0 59 535980  بما ملام  ت ملكتباتا4

 %0.00 81- 0 81 761057   لحت تر ملام  ت ملكتباتا5

 %9.09 10- 1 11ا62246   اض ا  ملام  ت ملكتباتا6

 %0.00 23- 0 23 175014     ا ملام  ت ملكتباتا7

 %0.00 19- 0 19 139578  حتت ملام  ت ملكتباتا8

 %0.00 25- 0 25 201383   كت  ملالمأل ؤزت ملكتباتا9

 %0.00 16- 0 16 112481   امت ملام  ت ملكتباتا10

 %0.00 20- 0 20 149476 بم لملح ملام  ت ملكتباتا11

 %0.00 42- 0 42 374833  شن ملام  ت ملكتباتا12

 %0.00 12- 0 12 71777    ت    ث ت-   الم زت ملام  ت ملكتباتا13

 %0.00 16- 0 16 108053ا  اازض ء ملام  ت ملكتباتا14

 %7.69 12- 1 13ا78932     خت ملام  ت باتملكتا15

 %16.67 5- 1 6 31857    ن    ث ت- ملام  ت  لملقش  تباتا16

 %4.76 20- 1 21 155585 ملام  ت زيزت  تباتا17

 %0.00 15- 0 15 102409 ل، رحاب ملام  ت   ثل   ال ت لىمل  تباتا18

 %0.00 11- 0 11 62595 لح      ث ت ملام  ت ملاب  تملح  تباتا19

 %0.00 12- 0 12ا74157 اارر _بمبل ملام  ت ملكتباتا20

 %0.00 16- 0 16 111519     ح ملام  ت ملكتباتا21

 %0.00 7- 0 7 37247املكتباتاملام  تا  كهلر 22

ا

ااملق ت ملازت(الت امللحرمل ، ا ملاملكتبا  املام  تاملكت و تا ب  ؤتا  كم    ا4جتولا قاا)

 كتباتالمثالثاً: العاملون في 

لىدددتااملاتددد اام ددد يمببددد املام صدددلاملاب دددلناملام  ددد ا دددملاملكتبادددتاالدددتاملالاددد لااملق   دددزتا

وكملثدددددتا دددددتتامألددددد  لالدددددت املامددددد  م حا دددددملاملكتباددددد  اا لدددددبما   ب كم،لددددد  ا ثابددددد او مدددددتوحااوددددداا
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)مددرث  االىددت:ملام  ددتا ددملاملاددز يا دد الددت املامدد  م حاللدد املكمدد    املكصددل تاملكبت لددتاملاتدد امدد اا

و رظدفاومللدتا اود ااملاتا د ركملافاشل تا ملاملارلتمل املإل مل  دتا10  ا رظفاومللتا او اا

(ا  ا5ملافاشل تا ملاملارلتمل املإل مل  تاملاص   ر(اث ؤ  ا   تاو ياخ لامللتتولا قاا)5ا  ا

ا ىمل:ا

احاملغم املكتبا  املام  تاملكت و تاام شدا دياؤبدااادت تا دملالدت املامد  م حا بد الزديا مدغا -

ا.%95.45 تباتا نلاتاا21لت و ا

  ا ا تباتاومللتراثبمااتيب از   را ملالت املام  م حا ب اهملاملكتباتاملاري زتابمتحالزياو -

ملكمد    املكصدل تا د ااملام  م حاللد و كملا  امااملكب  ؤتا نلاتالت اال   كا25 مغالت واا

لددت املامددد  م حاملكرجدددر  ياثمددد ا دددملاملكتبادددتا ددد  لظااحاشلددداتا ددد ام بدددلا دددياملكمزددد  ا م ددد ا

142.51%. 

 دد و ا ددملا  جددتاملادد باا دديا تباددتاقخددلتا ب  ؤددتا  كمدد    املكصددل تاملكبت لددتالزددياو دد  ام -

شلدددداتا دددد ام بددددلا ددددياملكمزدددد  ا بددددد االزددددديا م دددد تددددتم ا تباددددتاملاب  وشددددداملام  ددددتاملقدددد اقز ددددتا

 ،  دددددد اتددددددتم املكتباددددددتاملام  ددددددتااك%63.90 م بدددددد ا تباددددددتاملاب  ددددددتملحا لحدددددد ا نلدددددداتاا96.80%

شلداتا د ام بدلا بد ا ديااثبدتا م د  املامد  م حا  لحت تراالىتاقز تا ملا  جدتاملاد باا دملالدت

 .%6.57ملكمز  ا

 م ددددد اشلددددداتا ددددد ام بدددددلا ددددديا مزددددد  الدددددت املامددددد  م حا دددددملاملكتباددددد  املام  دددددتاملكت و دددددتا ب  ؤدددددتا -

 ا%ا69.21 ،   ا م  اشلاتاملا باا ملالت املام  م حاك%30.79  كم    املكصل تاملكبت لتا

املام  م ح.تا  تا واوو ملا تلالىتاملثبب  املغم املكتبا  املام  تاملكت ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا

                                                           
ا153_اا   ل.ااملام  تكا صت ؤ وتا   تابلزرشدا  اا.ملكم    املكرلترا ملا   لاملكتبا  اا



 تقويميةدراسة  :في اليمنالمكتبات العامة  []

  
34 

 

  

 ملكتبات ا

لت املال  حا

ملا  يامحت هاا

 ملكتبات

الت املام  م ح

ملكألمرنامرثلواا

املكم    الل 

املكصل تاملكبت لت

لت املام  م حا

املكرجر  ي

ملا باااوا

ملاا   را ملا

الت املام  م ح

شلاتا  ام بلا

ا ياملكمز  

 %14.20 151- 25 176 1757028  ص م ء  ملاتب  مل ا1

 %142.51 25 84 59 589419 بمتح ملاري زت ملكتباتا2

 %96.80 1- 18 19 185946       ملاب  وشد  تباتا3

 %7.46 50- 4 54 535980  بما ملام  ت ملكتباتا4

 %6.57 71- 5 76 761057   لحت تر ملام  ت ملكتباتا5

ا%24.10 9- 3 12 62246   اض ا  ملام  ت ملكتباتا6

 %17.14 15- 3 18 175014     ا ملام  ت ملكتباتا7

 %42.99 8- 6 14 139578  حتت ملام  ت ملكتباتا8

 %24.83 15- 5 20 201383   كت  ملالمأل ؤزت ملكتباتا9

 %17.78 9- 2 11 112481   امت ملام  ت ملكتباتا10

 %20.07 12- 3 15 149476 بم لملح ملام  ت ملكتباتا11

 %16.01 31- 6 37 374833  شن ملام  ت ملكتباتا12

 %27.86 10- 4 14 71777    ت    ث ت -   الم زت ملام  ت ملكتباتا13

 %18.51 9- 2 11 108053ا  اازض ء ملام  ت ملكتباتا14

 %12.67 14- 2 16 78932     خت ملام  ت ملكتباتا15

 %31.39 4- 2 6 31857    ن    ث ت - ملام  ت  لملقش  تباتا16

 %25.71 12- 4 16 155585 ملام  ت زيزت  تباتا17

 %9.76 9- 1 10 102409 ل، رحاب ملام  ت   ثل   ال ت لىمل  تباتا18

ا%63.90 5- 8 13 62595 لح      ث ت ملام  ت ملاب  تملح  تباتا19

 %13.48 13- 2 15ا74157ااارر _بمبل ملام  ت ملكتباتا20

 %17.93 9- 2 11 111519     ح ملام  ت ملكتباتا21

 %40.27 4- 3 7 37247املكتباتاملام  تا  كهلر 22

اات مل تا ب  ؤتا  كم    املكصل ت(االتمل املام  م حا ملاملكتبا  املام  تا   امل5جتولا قاا)

 

ا
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ثددددد ا ا كملا ددددد امددددداا ب  ؤدددددتالدددددت املامدددددد  م حاملكددددداوم حاملكبحصصددددد حا دددددملا  ددددد لاملكتباددددد  اولمدددددداا

ملكممر   ا ملاملكتبا  املام  تاملكت و تا  املكم    املكصل تاملكبت لتاملات ام االىت:ا)وجرنا

 ا ديا ج د  ملالدت املامد  م حاملارملجدا%33احا امغاشلاتالدت املامد  م حاملكداوم حاملكبحصصد حا

 ا(ا  ا ىمل:6ثشؤ  ا   تاو ياخ لامللتتولا قاا)املام  ت(مرثلواا ملاملكتباتا

ا

 ا رجدددددتا بددددد اانالددددد  م حا بحصصددددد حا دددددملاا  ؤدددددلا%81.82 تبادددددتا نلددددداتاا18اثددددد   ا -

احاادتيب اا%18.18 تبا  ا نلاتاا4اث   ااملكممر   كا ،   اا   لاملكتبا  اولم

 رظدددددفاا25 مدددددغالددددت واااملكممر دددد  ا كلدددد  م حا دددداوم حا دددددملا  دددد لاملكتباددددد  اولمدددداا

ا يا ج   ملالت املام  م حا ملاملكتبا  املام  تاملكت و تاا%12.89 نلاتا

ر املكتباد  املام  دتاملاتد ااثد   ا رجداملكبحصصد حا دملو   اؤباا ملالدت املامد  م حا -

لدددددد  م حا بحصصددددددد حا دددددددملا  ددددددد لاملكتباددددددد  اولمددددددااملكممر ددددددد  ا بددددددد ا ب  ؤدددددددتا  كمددددددد    ا

ومب دد و ا  جددتاملادد باا دديا تباددتاقخددلتاثبددتاتددتم املكتباددتااملكبت لددتكملكصددل تا

ملاري زتابمتحاملق اقز دتا دملا  جدتاملاد باا كا م د اشلداتا د ام بدلا دياملكمزد  ا بد ا

تاملام  دددتا ددد   حا دددملاملكلمادددتاملال ؤزدددتاوجددد ء املكتبادددا%76.27 ب  ؤدددتا  كمددد    املكصدددل تا

 ،   اتتم ا مل املاتب ا صد م ءاالىدتاقز دتا دملا  جدتاملاد باا كااك%27.27 نلاتا

 .%15.25 مغاشلاتا  ام بلا ياملكمز  ا ب ا

 م دد اشلدداتا دد ام بددلا دديا مزدد  الددت املامدد  م حاملكبحصصدد حا ددملاملكتبادد  املام  ددتاا -

 ،  ددد ا م ددد ا  جدددتاملاددد باا دددملالدددت ااك%ا12.38  كمددد    املكصدددل تااملكت و ددتا ب  ؤدددت

ووددددد ملا دددددتلالىدددددتاملثببددددد  املغمددددد املكتباددددد  املام  دددددتاا%87.62ملامددددد  م حاملكبحصصددددد حا

ملكت و دددددددتا  دددددددتاملامددددددد  م حاملكبحصصددددددد حاو لجددددددد املالدددددددب ا دددددددملاكاددددددد ا  دددددددتالدددددددتاامدددددددرث  ا

وقمددددتاملاددددرعملا  و زددددتامددددرث  املا دددد   املاددددرظز دااملكتبادددد  كملاددددت ج  املارظز زددددتااهدددد  ا

 تبا  .ملكاو اوملكبحصاااه  املك

و لجد املالددب ا دملاؤبدداالدت املامدد  م حاملكدداوم حاوملكبحصصد حا ددملاملكتباد  املام  ددتاملك دد راتا

ا  ت:  ات مل تا

اارجر اقل  حاثبما -
ع
 بر د حا لثدتا ؤد مل اقمتالت املكاوم حاملكبحصص حا ملاملاز ياؤ لمل

 دددددددددرقاملام ددددددددد ا  كبحصصددددددددد حا دددددددددملا  ددددددددد لاملكتباددددددددد  اوملكممر ددددددددد  او ددددددددد اقلدددددددددااملكتباددددددددد  ا

                                                           
ا153_ااؤ لل. املال  لاملكصتا
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   متاً م ءاملا نا براا  ابت  سالىتا لبرتاملاا د ار  رطاوملك جلدب  اوملكممر   ا 

ا دد املقخددلاثهدددراقلددااملكتبادد  اوملكممر ددد  ا    مددتالددتحاو بدددراا  ابددت  سالىددتا لدددبرتا

 ملإلش  ء.ملات مرااملكبر ما)بمتاملال ؤر ت(اوملات مرااملام  ملاووراقلاالت يا

 زفالتااوجر اقرمللتاوا سالم زتاال  تا ا ب ال مزتاملابرظ -

لاو اشلاتا ياملكبحصص حا ملا   لاملكتبا  اولمااملكممر   الياملام  ا ملاملكتبا  ا -

 مللحرملثا.امتااوجر ا

لددتااوعددملاملكلدد را حا ددملاملاهز ددتاملام  ددتاامتبدد نا  و زددتاامزدد حاملكبحصصدد حاازبراددرملا هدد اا -

 ملكتبا  .ملام  ا ملاو  ا

وقو زدتاملابحصدداا ددملالدتااوإددرماملالؤ دد ااممت دتا ددياملكا لدد  ا  و زدتاملام دد املكتبيدد ا -

 ملوت ل.و ملا

لدددتاامل وب ددد اا  ا دددد   املكتبيددد اوم  دددد واا  الدددمااملادددرظز دالددددياغ ددد واا ددددياملكدددرظ  حا ددددملا -

 ملقخلت.ملكا ل  ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ا  كم    ا ب  ؤتاملكت و تاملام  تاملكتبا  ا ملاملكبحصص حاملام  م حا ا ح(ا6)ا قااتولاج

املكبت لتاملكصل ت

املكتبات ا

الددددددددددددددددددددت املامدددددددددددددددددددد  م ح

ملكألمدددددددرنامدددددددرثلواا

املكم    الل 

لددددددددددددددددددددت املامدددددددددددددددددددد  م حا

املكبحصصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ح

ملكألمدددددددرنامدددددددرثلواا

ملكمدددددددددددددددددد    االلدددددددددددددددددد 

ال تملكص

لددددددددددددددددددددددددددددددت املامدددددددددددددددددددددددددددددد  م حا

ملكبحصصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد حا

املكرجر  ي

ملاددددددددد باااوا

ملاا دددددددد  را ددددددددملا

لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ا

ملامددددددددددددددددددددددد  م حا

املكاوم ح

شلدددددددددددددددددداتا دددددددددددددددددد ا

م بدددددددددددلا ددددددددددديا

املكمز  

 %15.25 -50 9 59 176  ص م ء ملاتب   مل ا1

 %76.27 5- 15 20 59 بمتح ملاري زت ملكتباتا2

 %0.00 6- 0 6 19       ملاب  وشد  تباتا3

 %0.00 18- 0 18 54  بما ملام  ت ملكتباتا4

 %0.00 25- 0 25 76   لحت تر ملام  ت ملكتباتا5

 %0.00 4- 0 4 12   اض ا  ملام  ت ملكتباتا6

 %0.00 6- 0 6 18     ا ملام  ت ملكتباتا7

 %0.00 5- 0 5 14  حتت ملام  ت ملكتباتا8

 %0.00 7- 0 7 20   كت  ملالمأل ؤزت ملكتباتا9

 %0.00 4- 0 4 11   امت ملام  ت ملكتباتا10

 %0.00 5- 0 5 15 بم لملح ملام  ت ملكتباتا11

 %0.00 12- 0 12 37ا شن ملام  ت ملكتباتا12

 %0.00 5- 0 5 14    ت    ث ت -   الم زت ملام  ت ملكتباتا13

 %0.00 4- 0 4 11ا  اازض ء ملام  ت ملكتباتا14

 %0.00 5- 0 5 16     خت ملام  ت ملكتباتا15

 %0.00 2- 0 2 6    ن    ث ت- ملام  ت  لملقش  تباتا16

 %0.00 5- 0 5 16 ملام  ت زيزت  تباتا17

 %0.00 3- 0ا3 10 ل، رحاب ملام  ت   ثل   ال ت لىمل  تباتا18

 %23.08 3- 1 4 13 لح      ث ت ملام  ت ملاب  تملح  تباتا19

 %0.00 5- 0 5 15 اارر _بمبل ملام  ت ملكتباتا20

 %27.27 3- 1 4 11     ح ملام  ت ملكتباتا21

 %0.00 2- 0 2 7املكتباتاملام  تا  كهلر 22
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 المكتبيةرابعاً: المجموعات 

 املكتبات:الكتب املوجو ة في  -1

 الد اا د املكمد    املكتباد  املام  دتا  د املات مل دتاب د املكرجدر را دملل تا ب  ؤدتالدت املاتبد ا

ملكصدددل تاملكبت لدددتاملاتددد امددد االىدددت:ا)احا  دددرحاو ددد  ا  مدددتاومللدددتاا ددد ااث ددد حا دددياملالددد  حا دددملا

 دددياملالددد  حا دددملاملارلدددتمل املإل مل  دددتاا5و مزددد  ا  مدددتاومللدددتاا ددد ااملاصددد   ركملارلدددتمل املإل مل  دددتا

ا(ا  ا ىمل:ا7ثشؤ  ا   تاو ياخ لامللتتولا قاا)املاتا  ر(

ام بريب .دا ياؤبااات تا ملالت املاتب املات ااحاج ز او  املكتبا  اام شا-

و   ام  و ا ملا  جتاملاد باا دملالدت املاتبد ا دملاملكتباد  املام  دتا ديا تبادتاقخدلتا ب  ؤدتاا-

  كم    املكصل تالزياتدتم املكتباد  املاري زدتا دملالدتحاملقد اقز دتا دملا  جدتاملاد باالزديا

ا%41.49مأل ؤزتا د كت ا نلداتامم بد املكتبادتاملالدا%50.4 م  اشلاتا د ام بدلا دياملكمزد  ا بد ا

 ،  ددد اتدددتم املكتبادددتاملام  دددتا    خدددتاالىدددتاقز ددددتا دددملا  جدددتاملاددد باا دددملالدددت املاتبددد ا ب  ؤددددتا

مم بدددد املكتباددددتاملام  ددددتاا%6.61  كمدددد    املكصددددل تالزدددديا م دددد اشلدددداتا دددد ام بددددلا ددددياملكمزدددد  ا بدددد ا

ا.%8.13  لحت ترا نلاتا

 ددملاملكتبادد  املام  ددتا  دد املات مل ددتاا م دد اشلدداتا دد ام بددلا دديا مزدد  الددت املاتبدد املكرجددر را-

 ،  دددددد ا م دددددد اشلدددددداتاملادددددد باا ددددددملالددددددت املاتبدددددد ا ددددددملاممدددددد ااكا%20.72 ب  ؤددددددتا  كمدددددد    املكصددددددل تا

وودد ملا ددتلالىددتاإددمفا   رلدد ا املكتبادد  املام  ددتاملكت و ددتاؤ ددلملاابمددتاا%79.82ملكتبادد  ا

ملقاا)ملاهز ددتامددرثلاملإل   ؤدد  املك   ددتاولددتاامل وب دد اا رملقدد اودد  املكتبادد  ا ددياقادد املكا لددتا

املام  تاامتب ن(.

ا

ا

ا

                                                           
ا151_ااؤ لل.ملكصت املال  لاا
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 ملكتبات ا

لت املال  حا

ملا  يامحت هاا

 ملكتبات

الت املاتب 

املكألمريتالل 

املكم    املكصل ت

لت املاتب ا

املكرجر ر

ملا باااوا

ملاا   را ملا

الت املاتب 

شلاتا  ا

م بلا يا

املكمز  

 %15.48 297016- 54389ا351405 1757028  ص م ء ملاتب   مل ا1

 %50.4 58467- 59416 117883 589419 بمتح ري زتملا ملكتباتا2

 %41.01 21937- 15252 37189 185946       ملاب  وشد  تباتا3

 %19.45 86346- 20850 107196 535980  بما ملام  ت ملكتباتا4

 %8.13 139831- 12380 152211 761057   لحت تر ملام  ت ملكتباتا5

 %13.81 26826- 4297 31123 62246   اض ا  ملام  ت ملكتباتا6

 %14.85 29805- 5197 35002 175014     ا ملام  ت ملكتباتا7

 %39.24 16962- 10953 27915 139578  حتت ملام  ت ملكتباتا8

 %41.49 23566- 16710 40276 201383   كت  ملالمأل ؤزت ملكتباتا9

 %20.45 17896- 4600 22496 112481   امت ملام  ت ملكتباتا10

 %9.54 27042- 2853 29895 149476 بم لملح ملام  ت كتباتملا11

 %19.69 60208- 14758 74966 374833  شن ملام  ت ملكتباتا12

 %17.36 29656- 6232 35888 71777    ت    ث ت-   الم زت ملام  ت ملكتباتا13

 %38.73 13240- 8370 21610 108053ا  اازض ء ملام  ت ملكتباتا14

 %6.61 36856- 2610 39466 78932     خت  تملام  ملكتباتا15

 %18.87 12922- 3006 15928 31857    ن    ث ت- ملام  ت  لملقش  تباتا16

 %16.88 25862- 5255 31117 155585 ملام  ت زيزت  تباتا17

 %10.53 18324- 2157 20481 102409 ل، رحاب ملام  ت   ثل   ال ت لىمل  تباتا18

 %8.43 28658- 2639 31297 62595 لح      ث ت  تملام  ملاب  تملح  تباتا19

 %14.18 31821- 5257 37078ا74157 اارر _بمبل ملام  ت ملكتباتا20

 %36.83 14088- 8215 22303 111519     ح ملام  ت ملكتباتا21

 %23.14 14313- 4310ا18623 37247املكتباتاملام  تا  كهلر 22

ا  ؤتا  كم    املكصل تاملكبت لتملكتبا  املام  تاملكت و تا با(الت املاتب املكرجر را مل7جتولا قاا)

ا

ا

ا



 تقويميةدراسة  :في اليمنالمكتبات العامة  []

  
40 

 

  

  املااجع-2

و ومللدلاا)ا كر درل  ا  ا كملامداا ب  ؤدتالدت املكلملجد املكرجدر را دملاملكتباد  املام  دتاملكت و دتا

ملكمددد   اوملابدددرمل ،ساوملكمددد جااوملق ادددتا... لدددا(ا ب  ؤدددتا  كمددد    املكصدددل تاملكبت لدددتاملاتددد امددد اا

 دديا ج دد  ملاشلدداتالددت املاتبدد املكألمددرنامرملثلودد ا ددملاا%20 ددرحاشلدداتالددت املكلملجدد الىددت:ا)احا 

ا(ا  ا ىمل:ا8ملكتباتاملام  ت(اؤ لظا ياخ لامللتتولا قاا)

ااحاج ز امم املكتبا  اام شدا ياؤبااات تا ملالت املكلملج املات ام بريب ا -

اددتاقخددلتالزددياو دد  ام دد و ا ددملاشلدداتا دد ام بددلا ددياودد ملاملكمزدد  ا ددملاممدد املكتبادد  ا دديا تب -

 ،  دددد اتدددتم املكتباددددتاملام  ددددتاا%24.33تدددتم املكتباددددتاملاري زدددتاالىددددتاشلدددداتالزددديا م دددد ا

 ا%0.09مم ب  املكتباتاملام  تابمبلا نلاتاا%0.05بم لملحاملق اشلاتالزيا م  ا

 م د اشلداتا د ام بدلا ديا مزد  الدت املكلملجد املكرجدر را دملاملكتباد  املام  دتا  د املات مل دتا -

 دددددملالددددد حا م دددد اشلددددداتاملادددد باا دددددملالدددددت املكلملجدددد ا دددددملاممددددد اا%3.70صددددل تا ب  ؤددددتا  كمددددد    املك

و لجددددد املالدددددب ا دددددملاكاددددد ا  دددددتالدددددتااوجدددددر ا ز  دددددزتا تبريدددددتاووملقددددددحتاا%96.30ملكتباددددد  ا

وقمدددددتامدددددرملثلاملإل   ؤددددد  املك   دددددتاولدددددتاامل وب ددددد اا رملقددددد اوددددد  ااملكممر ددددد  ك قب ددددد ءا صددددد   ا

 ملكتبا  ا ياقا املكا لتاملقاا)ملاهز تاملام  تاامتب ن(.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

                                                           
ا151ملكصت املال  لاؤ للاا._ااا
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 ملكتبات ا

الت املكلملج 

املكألمريتالل 

املكم    املكصل تا

لت املكلملج ا

املكرجر ر

ملا باااوا

ملاا   را ملا

الت املكلملج 

شلاتا  ام بلا

ا ياملكمز  

 %0.13 70192- 89 70281  ص م ء ملاتب   مل ا1

ا%24.33 17840- 5737 23577 بمتح ملاري زت ملكتباتا2

 %24.20 5638- 1800ا7438       ملاب  وشد  تباتا3

 %1.17 21189- 250 21439  بما ملام  ت ملكتباتا4

 %0.99 30142- 300 30442   لحت تر ملام  ت ملكتباتا5

 %0.76 6178- 47 6225   اض ا  ملام  ت ملكتباتا6

 %0.39 6973- 27 7000     ا ملام  ت ملكتباتا7

 %0.23 5570- 13 5583  حتت ملام  ت ملكتباتا8

 %8.69 7355- 700 8055   كت  ملالمأل ؤزت كتباتملا9

 %0.89 4459- 40 4499   امت ملام  ت ملكتباتا10

 %0.05 5976- 3 5979 بم لملح ملام  ت ملكتباتا11

 %0.39 14935- 58 14993  شن ملام  ت ملكتباتا12

 %0.45 7146- 32 7178    ت    ث ت -   الم زت ملام  ت ملكتباتا13

 %2.78 4202- 120 4322ا  اازض ء ام  تمل ملكتباتا14

 %1.39 7783- 110 7893     خت ملام  ت ملكتباتا15

 %0.19 3180- 6 3186    ن    ث ت - ملام  ت  لملقش  تباتا16

 %0.56 6188- 35 6223 ملام  ت زيزت  تباتا17

 %1.27 4044- 52 4096 ل، رحاب ملام  ت   ثل   ال ت لىمل  تباتا18

 %0.43 6232- 27 6259 لح      ث ت ملام  ت تملحملاب    تباتا19

 %0.09 7409- 7 7416 اارر _بمبل ملام  ت ملكتباتا20

 %1.91 4376- 85 4461     ح ملام  ت ملكتباتا21

 %2.44 3634- 91 3725املكتباتاملام  تا  كهلر 22

ا

ا كم    املكصل تاملكبت لت(الت املكلملج املكرجر را ملاملكتبا  املام  تاملكت و تا ب  ؤتا 8جتولا قاا)

ا

ا
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 : الووريات-3

(املل  اا  ب  ؤتالت املاتو    املكرجدر را دملاملكتباد  ا9 بضياا  او ياخ لامللتتولا قاا)

ااادفملام  تاملكت و تا  املكم    املكصل تاملكبت لتاملات ام االىتا)مرث  ا و  دتاومللدتراا د ا

ا ياملال  ح(اؤ لظا  ا ىمل:ا

 ددملاا%77.27 تباددتا نلداتاا17 مدغالدت املكتبادد  املاتد اامدد شدا دياؤبدداا دملالددت املادتو    ا -

ا)ملكتبادددت اامدد شدا دددياؤبددداا دددملالددت املادددتو    اوهدددملاا%22.73 تباددد  ا نلددداتاا5لدد حااحا

ا–ملكتباددتاملام  ددتا دد   حاا–ملكتباددتاملام  ددتابمبددلاا– ددلملقشاملام  ددتاا تباددت-بمددتحملاري زددتا

   كهلر(ملكتباتاملام  تا

اوود  املكتبادد  اهددملا)ملكتباددتاا%31.82 تبادد  ا نلدداتاا7و د  ا -
ع
 ا رجدتا بدد ا و  دد  ا ب لزدد 

ملكتباددددتاملام  ددددتاا–حاملكتباددددتاملام  ددددتابم ددددلملا–ملكتباددددتاملام  ددددتا  امددددتاا–ملام  ددددتا  لحت ددددترا

ا د ثل   تبادتالىدملاملل دتاا–ملكتباتاملام  دتا    خدتاا–ملكتباتاملام  تا  اازض ءاا–بم لملحا

 ملام  ت( تباتاملاب  تملحاا–ملام  تا

 ددملاشلدداتا دد اا و  دد  ا بدد  رجددتام دد و ا دديا تباددتاقخددلتا ددملاملكتبادد  املاتدد ااثدد   ا رجددر ا -

مبدددددلاالىدددددتاشلددددداتالزددددديا م ددددد ام بدددددلا دددددياوددددد ملاملكمزددددد  الزدددددياتدددددتم املكتبادددددتاملام  دددددتاب

 ملال حاتدتم املكتبادتااك%201.36مم ب  ا تباتا لملقشاملام  تا  كهلرا نلاتاا364.09%

اا%9.64مم ب املكتباتاملام  تا  اض ا ا نلاتاا%8ملام  تا شناملق اشلاتالزيا م  ا

 م دد اشلدداتا دد ام بددلا دديا مزدد  الددت املاددتو    املكرجددر را ددملاملكتبادد  املام  ددتاملكت و ددتا -

 ملالزيا م  اشلاتاملا باا ملالت املاتو    ا دملاممد اا%41.68ؤتا  كم    املكصل تا ب  ا

و مدددددددر املالدددددددب ا دددددددملاكاددددددد ا  دددددددتالدددددددتاامدددددددرثلاملإل   ؤددددددد  املك   دددددددتاا دددددددلملءاا%58.32ملكتباددددددد  ا

 إ ثتا  تاقمتاملادرعملا  و زدتاود ملاملا درعا ديااولزدتاملكممر د  اا ب كملاتو    ااوامل ات مل ا

تبادد  اوثدد ا املكا لددتاملاب بمددتااهدد اممدد املكتبادد  ا)ملاهز ددتا ددياقادد املكلدداوا حا ددملاممدد املك

 ملام  تاامتب ن(.

 لظاملاا ليااحاملإللص لز  املل  ًتا  اتو    املات امدااماو دت ا بد ا دياقاد املكتباد  ا -

ملام  ددتاملكت و ددتاا ؤدد اامصددحفاوملوتدد  اوملاتدد ام صدد الم بدد اممدد املكتبادد  الدديايل ددلا

املك   دددتكاددد  ا دددملاملادددتو    اامدددتاامدددرثلاملإل   ؤددد  املا دددلملءاوملإلودددتملءاو اا دددت  اممددد املكتب

                                                           
ا151ملكصت املال  لاؤ للاا._ااا
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 إدددد ثتا  ددددتااحااغمدددد اممدددد املاددددتو    اغ دددد ا تب مددددتاملقلددددتمل او رجددددتا ددددياملام ددددرملحاملارمللددددتا

 إتزمت. ضمتاالتمل ا

 ملكتبات ا

لدددددددددددددددددددددددت املالددددددددددددددددددددددد  حا

ملاددددددددددددددد  يامحدددددددددددددددت هاا

 ملكتبات

لدددددت املاددددددتو    ا

ملكألمريددتاللدد ا

املكم    املكصل ت

لدددددت املاددددددتو    ا

املكرجر ر

ملادددددددددددد باااوا

ملاا ددددددددد  را ددددددددددملا

لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ا

املاتو    

شلدددددددددددددددددددداتا دددددددددددددددددددد ا

م بدددددددددددددلا ددددددددددددديا

املكمز  

 %22.88ا1355- 402 1757 1757028  ص م ء ملاتب   مل ا1

ا%159.99 354 943 589 589419 بمتح ملاري زت ملكتباتا2

 %91.42 16- 170 186 185946         وشدملاب  تباتا3

 %27.99 386- 150 536 535980  بما ملام  ت ملكتباتا4

 %0.00 761- 0 761 761057   لحت تر ملام  ت ملكتباتا5

 %9.64 56- 6 62 62246   اض ا  ملام  ت ملكتباتا6

ا%28.57 125- 50 175 175014     ا ملام  ت ملكتباتا7

 %35.82 90- 50 140 139578 تت ح ملام  ت ملكتباتا8

 %16.88 167- 34 201 201383   كت  ملالمأل ؤزت ملكتباتا9

 %0.00 112- 0 112 112481   امت ملام  ت ملكتباتا10

 %0.00 149- 0 149 149476 بم لملح ملام  ت ملكتباتا11

 %8.00 345- 30 375 374833  شن ملام  ت ملكتباتا12

ا%62.69 27- 45 72 71777ا   ت    ث ت - ت  الم ز ملام  ت ملكتباتا13

 %0.00 108- 0 108 108053ا  اازض ء ملام  ت ملكتباتا14

 %0.00 79- 0 79 78932     خت ملام  ت ملكتباتا15

ا%172.65 23 55 32 31857    ن    ث ت - ملام  ت  لملقش  تباتا16

 %32.14 106- 50 156 155585 ملام  ت زيزت  تباتا17

 %0.00 102- 0 102 102409 ل، رحاب ملام  ت   ثل   ال ت لىمل  تباتا18

 %0.00 63- 0 63 62595 لح      ث ت ملام  ت ملاب  تملح  تباتا19

 364.09% 196 270 74ا74157 اارر _بمبل ملام  ت ملكتباتا20

 %107.60 8 120 112 111519     ح ملام  ت ملكتباتا21

 %201.36 38 75 37 37247املكتباتاملام  تا  كهلر 22

ا  كم    املكصل تاملكبت لتملكتبا  املام  تاملكت و تا ب  ؤتا(ا ا حالت املاتو    املكرجر را ملا9جتولا قاا)
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 باالنترنت:خامساً: عدد الحواسيب المرتبطة 

  املكم    ال تا ب  ؤتالت امللحرمل ، املكلماألتا   ؤت ؤ ا ملاملكتبا  املام  تا   املات مل تا

ملكبت لدددتاملاتددد امددد االىدددت:ا)احا  دددرحاؤصدددفالدددت امللحرمل ددد، املارملجددد امرملثلوددد ا دددملااملق دددت ملازت

و دددياخددد لاامل ؤت ؤددد (اثلددد  تملكتباددد  املام  دددتا حصصدددتا  دددبحتمل ه ا دددملامل  ماددد  اب دددتتا

اا  اد:(ا  ا10مللتتولا قاا)

ا

ااحاملغم املكتبا  املام  تاام شدا يالتاامرملثلااجهارالرمل ، اخ ًتا   ؤت ؤ ا. -

و   ام  و ا ملاشلاتا  ام بلا ياو ملاملكمز  ا ملاملكتببب حاملكلماألب حا  إلؤت ؤ ا كا -

كا ،  دد اتدددتم اا%333.33شلدداتالزدديا م ددد ااتددتم ا تباددتاملاب  وشددددا دد    االىدددت

 .%31.25ملكتباتاملاري زتابمتحااق اشلاتا كا م  ا

 م دد اشلدداتا دد ام بددلا دديا مزدد  الددت امللحرمل دد، املكلماألددتا   ؤت ؤدد ا ددملاملكتباددد  ا -

كا ددددملالدددد حا م دددد اشلدددداتاملادددد باا ددددملالددددت اا%15ملام  ددددتا ب  ؤددددتا  كمدددد    امل  ددددت ملازتا

كاوودد ملا اثددتاملثببدد  اا%85 ددملاممدد املكتبادد  اامللحرمل دد، املارملجدد امرملثلودد اا ؤت ؤدد 

ملغمدد املكتبادد  ا  ددتامت رارجزدد امللحرمل دد، اومل مصدد   اإدد يا ببنز  بدد ااوخددت   ب ا

اامدددتاامددرملثلاملإل   ؤددد  املك   ددتاوملابب زدددتا
ع
وقمددتاملادددرعملا ددياقاددد املكلدداوا حا دددملااكؤ ددلمل

 مبدددد ءاملكا لددددتاملقاا)ملاهز ددددتاملام  ددددتاامتبدددد ن(ا ضددددلو رامددددرث  اودددد  املكلددددبما   اا ا

  حت   امم املكتبا  ا.

ا

ا

ا

                                                           
مل م دد  املاددتو ملالت مزدد  املكتبادد  اكاخددت   املكتباددتاملام  ددتاومألر لودد ا ددملاإددرءاملكادد  ئاملابرج بزددتاا م دد  املاددتو ملاا

 72لت مز  املكتبا  ؛ا صت ا   ل._ا
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 ملكتبات ا

لت امللحرمل ، ا

ملكألمرنامرثلو ا

املكم    االل 

لت ا

، امللحرمل 

املكرجر ر

ملا باااواملاا   را ملا

الت امللحرمل ، 

شلاتا  ا

م بلا يا

املكمز  ا%

90- 0 90  ص م ء ملاتب   مل ا1  0.00% 

22- 10 32 بمتح ملاري زت ملكتباتا2  31.25% 

 %333.33 28 40 12       ملاب  وشد  تباتا3

29- 0 29  بما ملام  ت ملكتباتا4  0.00% 

40- 0 40   لحت تر ملام  ت ملكتباتا5  0.00% 

5- 0 5   اض ا  ملام  ت ملكتباتا6  0.00% 

11- 0 11     ا ملام  ت ملكتباتا7  0.00% 

9- 0 9  حتت ملام  ت ملكتباتا8  0.00% 

12- 0 12   كت  ملالمأل ؤزت ملكتباتا9  0.00% 

8- 0 8   امت ملام  ت ملكتباتا10  0.00% 

10- 0 10 بم لملح ملام  ت ملكتباتا11  0.00% 

21- 0 21  شن ملام  ت تباتملكا12  0.00% 

6- 0 6    ت    ث ت -   الم زت ملام  ت ملكتباتا13  0.00% 

8- 0 8ا  اازض ء ملام  ت ملكتباتا14  0.00% 

6- 0 6     خت ملام  ت ملكتباتا15  0.00% 

3- 0 3    ن    ث ت - ملام  ت  لملقش  تباتا16  0.00% 

10- 0 10 ملام  ت زيزت  تباتا17  0.00% 

7- 0 7 ل، رحاب ملام  ت   ثل   ال ت لىمل  تباتا18  0.00% 

5- 0 5 لح      ث ت ملام  ت ملاب  تملح  تباتا19  0.00% 

6- 0 6 اارر _بمبل ملام  ت ملكتباتا20  0.00% 

8- 0 8     ح ملام  ت ملكتباتا21  0.00% 

3- 0 3املكتباتاملام  تا  كهلر 22  0.00% 

ا ب  ؤتا  كم    امل  ت ملازتاملكبت لتتا   ؤت ؤ ا ملاملكتبا  املام  تاكلماأللت امللحرمل ، امل(ا10جتولا قاا)

 

ا

ا
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 النتائج والتوصةات

:
ً
 النتائج: أوال

ادددداام بدددددلاانا دددددياملكتباددددد  املام  دددددتاملكت و ددددتاملكلددددد لتاملكمز   دددددتاملاتددددد الدددددت و املإلم ددددد  ا -

لزديا مددغاشلداتا دد ام بدلا ديا مزدد  املكلد لتا ددملااوملكممر د  كملادتو ملالت مزد  املكتبادد  ا

اتدددددددد الددددددددت و املإلم دددددددد  املاددددددددتو ملالت مزدددددددد  املكتبادددددددد  اممدددددددد املكتبادددددددد  ا ب  ؤددددددددتا  كلدددددددد لتامل

  مىددددددد ااحاشلددددددداتاملاددددددد باا دددددددملا لددددددد لتاج زددددددد اوددددددد  املكتباددددددد  ا مدددددددغااك%5.33وملكممر ددددددد  ا

 ا94.67%

 رجدددددتا ب ددددد از ددددد  را دددددملالدددددت املكب لدددددتاوو ددددد ا تبادددددتاا%9.09و ددددد  ا تبببددددد حاثبدددددما نلددددداتا -

ا%90.91نلدداتا تباددتا ا20ملاب  وشدددا دد    اوملكتباددتاملاري زددتابمددتحا ،  دد اؤ ددتااحاو دد  ا

ا رجتا ب اؤباا ملالت املكب لت.

ملثبب  ا م ااملكتبا  املام  تاملكت و تا  تااجهارامللحرمل ، ا كا مغالت املكتباد  املاتد ا -

 .%68.18 تباتا نلاتاا15 ا رجتا ب الرمل ، ا

اغمدد املكتبادد  املام  ددتاملكت و ددتاامدد شدا ددياؤبدداااددت تا ددملالددت املامدد  م حا بدد الزدديا مددغا -

 .%95.45نلاتا تباتا ا21لت و ا

 م دددددد اشلدددددداتا دددددد ام بددددددلا دددددديا مزددددددد  الددددددت املامدددددد  م حاملكبحصصدددددد حا ددددددملاملكتبادددددد  املام  دددددددتا -

 ،  ددددددد ا م ددددددد ا  جدددددددتاملاددددددد باا دددددددملالدددددددت ااك%ا12.38  كمددددددد    املكصدددددددل تااملكت و دددددددتا ب  ؤدددددددت

وو ملا دتلالىدتاملثببد  املغمد املكتباد  املام  دتاملكت و دتاا%87.62ملام  م حاملكبحصص حا

   تاملام  م حاملكبحصص ح.

امدد شداج زددد املكتباددد  املام  دددتا  ددد املات مل دددتا دددياؤبدددااادددت تا دددملالدددت املاتبددد اوملكلملجددد ا -

 ملكتبا  .وملاتو    املات ام بريب امم ا

 م د اشلداتا د ام بدلا ديا مزد  الددت امللحرمل د، املكلماألدتا   ؤت ؤد ا دملاملكتباد  املام  ددتا -

 دددددد، ا دددددملالدددددد حا م دددددد اشلدددددداتاملاددددد باا ددددددملالددددددت امللحرملاك%15املق ددددددت ملازت ب  ؤدددددتا  كمدددددد    ا

ا%85ملارملج امرملثلو اا ؤت ؤ ا ملامم املكتبا  ا

ا

ا

ا

ا
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 :
ً
 التوصةات:ثانةا

م ا ا ب املات مل تا رص  املاا ليا ا  اب  مل: ياخ لاملا ب لجاملات امًر

مبدددرثلا بددد املكلددد ل  اامل ددبحتملاا اددد ح لدد  راملا  دددلا دددملا اددد شداممدد املكتباددد  اوملام ددد الىدددتا -

ل ددت   اوملقش ددألتاملاتدد ا  تدد نااحاملكأل  بددتاام مدد    املاتوازددتاوملاتدد االدد ىا   دد زم نامل

اامت اج هر ا
ع
 .ملكلب زت يا  ب ما يب امم املكتبا  اوثب 

 لدددددد  راملا  ددددددلا ددددددملاؤ ددددددااواددددددرمللىاامزدددددد حاملامدددددد  م حا ددددددملاملكتبادددددد  اووإدددددد اايددددددلاجت ددددددترا ددددددباا -

  ببض و اامز حاملا رمل  املكاومتاوملكبحصصتالل امللبز ج  اا ا تباتاوي  ا برملثلا

 ملاتوازت.  املكم    ا

املا -
ع
م دد الىدددتاماو دددتاملكتباددد  املام  دددتا  صددد   املكممر ددد  املاببمزت دددتاوغ ددد املاببمزت دددتاوثبددد 

 لبز ج  بددد اوملاتددد امميددد امللبز جددد  اوملوب   ددد  املكلدددب زت يا  بددد اوي ددد ا برملثدددلا ددد ا مددد    ا

 ملكتبا  . ل او ملاملا رعا يا

ادد اممدد ا يددماملكتبادد  املام  ددتاملكت و ددتاب دداتتامل ؤت ؤدد ا ددياملجدد امل  ددب   را  بدد ا ددياق -

 ملكتبا  ا ملامرث  امللبز ج  املكلب زت يا ياو  املا اتت.

ا-ملاب ازت:ابم  ا  مل   الم زتا ملاملوت   ااملاا ليا  ابز ا رص  ا -

 .املكتبات العام:اإلجااءات الفنة: في تلك  -

 الاض ى الوظةفي لوى العاملين في املكتبات العام:. -

   في املكتبات العام:.تقةةم الخومات املكتبة: املقوم: للمستفةوي -

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 املااجع حسب ورو ها في متن الوراس:

ا

اا  ا -ا1 ااملك ا د. زا ااملقوتمل كاملام  ت:ملكتبا   املكتببزتااملامم زتكملإل مل ر ملل ت   

ا.ا28-27._اااااا2000اكوملكممر  مزتا._ال  حا:ا ا لتاملار ملقا

تبا  اوملكممر   ا دملاملادز يا د حاج  اا   تاجلج،سا.اقأل عاملكاملالنا شدكال تاا   ت-2

زفا ا.370ااا-ا(ا.1999)ا22عا-  متاامزتامل  ملنا.ا-ملكم لت  .ااش زااملك ت  اومًر

 .371ااا-ؤ للا.املكصت -ا3

   تالاتاملل  الاملق   ا.اًر راليااملالقزحملكال تالاتاملالزملقااملقارعكلىتاا    لز -ا4

 ا ددملا ددام لاملإللددتمل املااامزددرجلمل ملا ددملاملاتبدد نامألر ودداملاددز ياو لمللدد  مل املاتبدد اوملكتبادد  ا ددملا

_امدرشسا:املك   دتاملامليزدتاامت  زدتاوملالب ثدتاوملاممدراا(.ا1973 يلد ب ا1ا–ؤدرث ب ا24ملامل دا)

 .637ااا-.1973اك

ا ددد ااملادددلل،سك(ا.اا)ملادددز يملام  دددتاامتبددد نااملاهز دددت-ا5
ع
اك_اًددد م ءا:املاهز دددتاملاتبددد ن.ل دددلوحال  ددد 

 .ا32._ااا1999

ا.ا47 للاكااملكصت اؤا-ا6

خدددت   ااملكمددد    املكرلدددترا دددملاملكتباددد  املام  دددتاوا ومل امبزدددزاا ددد اا.   دددتابلدددزرشدااؤ ودددت-7

ا(ا1997)  دد  لاا7كاع4 دجاا-مل م  ودد  امللحت لدتا دملاملكتبادد  اوملكممر د  ا.ا-ملام  دت.املكتباد  ا

ا158ا–ا145ااااا-.
ا-اIFLA: International Federation of Library Association 

ملاتو ملالت مز  املكتبا  اكاخت   املكتباتاملام  تاومألر لو ا ملاإرءاملكا  ئاامل م   -8

ملال  ن: تباتاملكم اثهتا يالاتملاما اا-ملابرج بزتاا م   املاتو ملالت مز  املكتبا  

اا2004ملام  تاكا

ا  مل د  الليزدتا دملاملكتباد  املا ر  . لببا املكتبا  املام  تا ملا واتاامللح ر . ملو اا ب ء-9

ا.199داا149(ادااااا2007) بب ب ا3عاك12 جاملكممر   .ولماا

ز  .وملق ااملا ر  :ملكتبا  املام  تا ملا واتااملاما ن.ً   ااخ ات-10   مل   الليزدتا دملااومًر

ا.40داا16(ا.ادااااا2004ا)    لا1عاك9 جااملكممر   .ملكتبا  اولماا
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ا  املام  تاملا للزتاملاب بمتاملكتباال ت.    طالل حاً  قااغ تو كج لا زتاا   ت-11

اوملكممر دد  .مل م  ودد  امللحت لددتا ددملاملكتبادد  اا سددحزت.  مل ددتاا  صددل:اددتمل املاتبدد املابر زددتا

 .131داا59ااااا(.2003ا) رازلا20عااك11 جا

ا)  دد اتوملقدد املكتباد  املام  ددتاوملكلملثدااملالب ثزددتا ددملا  ألبدتا   دد زنااملامددزا.ثدلجاا  ضدد ح- 2

ا(.2000)اوملكممر   كقلااملكتبا  اامل  ملن:امزتااق   رشس:ا  جلب  (.ا_اج  مت

قألددد عاملكتباددد  اوملكممر ددد  ا دددملاملادددز يااجدددلج،س.ج  ددداا   دددتااملالدددنا شدكال دددتاا   دددت-13

دددزفا ااا-(.اا1999)ا22عا-مل  ملن.ا  مدددتاامزدددتاا-ملكم لتددد  .ا ددد حااشددد زااملك دددت  اومًر

365-403 

ملقولاا)اد ؤرحاا4عاك25 دجا_ملكتبادت.ا اتا  دا_ملق  ح.اوملقد املكتباد  املام  دتا دملااملام دت.اود شد- 4

ا.95-5ااااا_(.ا1995

وملقش دألت.املق دساملام  دتاوملل دت   ااوملام  دت:ملكتباد  املكت  دزتااملامىمل.لاتاكااال ت-15

ا.87ااا_.ا1993املاما  ؤزتكملاتمل املكصل تااملاب ولر:ا_

اوملكممر د  :ا صتااملكصدأللح  املامم زدتا دملالمدااملكتباد  اوملابرثزدلا   ن.  ب ما   تا-16

 .151اا-ا.1995ملاتمل املاتوازتاامن لاوملابرز  اِكااملاب ولر:ا-لل د.اا–ملؤ م  نا

ا.152اااؤ للكاملكصت - 7

ملكمددد    املكرلدددترا دددملا  ددد لاملكتباددد  املام  دددتاوا ومل امبزدددزااا ددد اا.   دددتابلدددزرشدااؤ ودددت- 8

ا)  دد  لا7عاك4 ددجا-وملكممر دد  .امل م  ودد  امللحت لددتا ددملاملكتبادد  اا_ملام  ددت.اخددت   املكتبادد  ا

ا.146ااا-(.ا1997

 ا ددددترااك2 ا-لل ددددد.اا–ملؤ م دددد نااملكتببزددددت:   ددددتاا دددد حاملاا بدددد ونا.ا صتددددااملكصددددأللح  اا-اا91

ا.169ااا-اا.1979املا لوقك مل ااجتر:ا-و  لولت.او  ب تا

ا20 -The ALA Glossary of library and information science. - Chicago : American 

Library Association 1983 ك .- p 181  

 IFLA. The Public library service: IFLA/UNESCO guidelines for development ا  -21

/ edited by Carol Henry.- Munchen : IFLA 2001  ك .- p1. 

 صتااملكصدأللح  املامم زدتا دملالمدااملكتباد  اوملابرثزدلاوملكممر د  اا   ن.   تاا  ب م-22ا

اا195اا-.ا1995اوملابرز  كملاتمل املاتوازتاامن لااملاب ولر:ا-(.الل دا–ا) ؤ م  نا
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ملكر ددرلتاملامليزددتاكصددأللح  المددرااملكتبادد  ااك. ددزتاللدد ااملا دد  دك   ددتااال ددت-ا23

 Information and كArabic Encyclopedia of Libraryوملكممر ددد  اومللح  دددا  ا ا

Computer Termes اااك3 دددجا-.ا2000املقا    زدددتكملكتبادددتااملابددد ولر:الل دددد(ا–ا) ؤ م ددد نا

ا1878

.اوملقش دألتملق ساملام  دتاوملل دت   ااوملام  ت:ملكتبا  املكت  زتااملامىمل.لاتاكااال ت-ا24

ا.87ااا_.ا1993املاما  ؤزتكملاتمل املكصل تااملاب ولر:ا_

ا.1962-1830اق دددددرما.املكتباددددد  املام  دددددتا ددددد لتاملللاخددددد لاثتددددد رامل لدددددب لاملا لشنددددد  اؤ زدددددت-25

املكرقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :(ا بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مالىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتا2005)1عا-.ا3000ملامليزددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتا

http://arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=News&file=article&sid=

اا.25/4/2008لمزلا ب   خاامل ي عمااا172

26 ا-ا House of Commons Cultureك Media and Sport Committee .اا Public Libraries 

: Third Report of Session 2004–2005 ._ London : 1 ا-ا House of Commons2005ك 

._ p3.   

مللت  مزدددددددتكاملاري زدددددددتكااملا رلزدددددددت:ملكتباددددددد  ااملكددددددد ا د.  اددددددد ا زااالمزدددددددرنكلدددددددر راا   دددددددت-ا27

 130_ااا.2006 ا لتاملار ملقاكال  ح:ا_ملكت  زت.املام  تكاملكبحصصتكا

اjournalsا- لددببامزت.ام  دتا دملا صددل:ا ؤ دتا صدأل لاللد ااملاددت ي.امألدر لاملكتبادد  املااا-ا28

cybrarianاملكرقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :الىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ماا-(.ا2005) ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبب ب اا6عاا-.ا

http://www.cybrarians.info/journal/no6/public_lib.htmمددااملإليدد عالمزددلا بدد   خااا-.ا

اا.23/2/2008

29 ا-ا IFLA/UNESCO . PUBLIC LIBRARY Manifesto._ 

http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm  ._ Accessed at  4/4/2008 

ا.27-26ااااا_   ل.ا صت ااملام  تكملكتبا  ااملك ا د. زااا  ا -ا30

ال ددد ح:ا_وملكممر ددد  .ا بت دددتا دددملالمدددااملكتباددد  ااملا  دددتملون.ا ددد حاالمزددد حك يحدددملا صدددأل لا-31

ا.32ا–ا31_اااااا.1999اوملابرز  ك مل املا تلاامألا لتاوملان لا

ا-ا 32   IFLA . The Public library service. Op cit._  p2-7. 

ا.133   تالر رالمزرناكا  ا ا زااملك ا دا.ملكتبا  املا رلزتاكا صت ا   لا.اااا-ا33

ا_مألر لود .ا ملاملك متدتاملامليزدتاملالدمر  تاو دا ااملكتبا  املام  تالا ط.لاتاكاااو  -ا34

 .152ا–ا150ااااا_(.ا1986)ا1عاك1 جا_ملإل مل ر.ا تباتا

http://www.cybrarians.info/journal/no6/public_lib.htm
http://www.cybrarians.info/journal/no6/public_lib.htm
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35 ا-ا HOLTك RAYINOND . Trends in public library building ._ Library Trends ._ 

Vol:36ك No:2 (Fall 1987) ._ p 271. 

 صدت اا   د زنكثااملالب ثزتا دملا  ألبدتاوملق املكتبا  املام  تاوملكلملاملامزا.ثلجاا  ض ح-36

 71ااا_   ل.ا

37 ا-ا Lynchك Beverly P. Evaluation of Public Libraries: The 2001 IFLA Standards 

and the 2003 Standards for Provincial Libraries in China ._ Libri ._ Vol:54 ._ p 

80. 

 Godfrey . Public library buildings: a review article ._ Journal of كThompson -ا38

Librarianship and Information Science ._ Vol:20( January 1988 )._ p 60 

ملقيدددلااملام  دددت:ا دددل م  اوادددرمللىاملام ددد ا دددملاملكتباددد  ااملاه  دددمل.   ودددتا ددديا ر دددفاا   دددت-ا39
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http://arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=AvantGo&op=ReadStor

y&sid=235ااا.25/4/2008لمزلا ب   خاامل ي عاماا

40- STANDARDS FOR KANSAS PUBLIC LIBRARIES : 2006 REVISION  بد مالىدتا 

مدداااا   http://skyways.lib.ks.us/KSL/development/standards2006.htmlملكرقدد ا:ا

ا10/5/2008لمزلا ب   خاملإلي عا    

ا35-34ااااا_   ل.ا صت ااملام  تكملكتبا  ااملك ا د. زااا  ا -ا41

 تباتاملكم اثهتااملال  ن:ا_ملكتبا  .املابحألزماكا شدااملامتلوش.ملالل يا يال تاالات-42

 56اا._ااا1999املاري زتك

ا57ؤ للا_ااااملكصت -43

 44اا_   ل.ااملام  تكا صت ملكتبا  ااملك ا د. زااا  ا -44

 no:3(winterكBill. Away of looking at things-library trends-Vol:22 كKatzا -45

1985)-p378. 

ملاب ولر: تباددددددددددددتا- صدددددددددددد   املكممر دددددددددددد  اوم  زددددددددددددتا ببنزدددددددددددد  املكتبادددددددددددد  اق  ددددددددددددا.ال دددددددددددد  -46

ا38ا-1993كغل  

ومألر لودد ا ددملاإددرءاملكادد  ئااخددت   املكتباددتاملام  ددتاملكتبادد  كملاددتو ملالت مزدد  اامل م دد  -47

االادددتاملاما دددملكمددد اثهدددتا ددديااتملال ددد ن:ا تباددد_ملكتباددد  .املابرج بزدددتاا م ددد  املادددتو ملالت مزددد  ا

ا.65ا._ا2004املام  تك
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ا.53-50اااا_   ل.اا ملام  تكا صتملكتبا  ا- زااملك ا دا  ا -48

ا.70ا   لكاملاتو ملالت مز  املكتبا  كا صت اامل م   -49

ا_   ل.املكم    املكرلترا ملا   لاملكتبا  املام  تكا صت اا  اا.رشدا   تابلزاؤ وت-50

 .149اا

ا.78ااا   لك صت اابا  .ملكتملاتو ملالت مز  اامل م   -51

 .80ااا   لك صت ااملامزاكثلجا   تاا  ض ح-52

ا.81-79ااااا   لك صت ااملكتبا  .ملاتو ملالت مز  اامل م   -53

ا_.ا1984املامل ددك مل املان دلاار:ملابد ولاا_ملكتباد  .ا بد ون.  مل راملامد  م حا دملاا  حاملااا   ت-54

ا.140ا

 مل املا بضددتااملابدد ولر:ا_.ا4 ا_وملاب  زدد .املكتباددتاملام  ددتا دد حاملابحألددزماال ددل.اؤددر ااملل ددت-55

ا.238اا_.ا1983املامليزتك

ا_ د  ل.ا صدت ااملام  دتكملكمد    املكرلدترا دملا  د لاملكتباد  اا د اا.   دتابلدزرشدااؤ وت-56

 .153ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 (1لحق رقم )م

 املعايير التي تم استخوامها في تقةةم املكتبات العام: في الةم 

قادددد ا ددددل املكمدددد    املاتدددد امدددداامل ددددبحتمل ه ا ددددملاودددد  املات مل ددددتام ددددت املإلادددد  را  ددددتااؤددددلامدددداامللب دددد  ا

ااوملكر ددددر تاملكمدددد    املكصددددل تاملكبت لددددتا ددددملاملات مل ددددتاملاتدددد االددددت ب اؤ وددددتا   ددددتابلددددزرشدا دددد ا

اا3)ملكمدددددد    املكرلددددددترا ددددددملا  دددددد لاملكتبادددددد  املام  ددددددتاوا ومل امبزددددددزااخددددددت   املكتبادددددد  املام  ددددددتا(

ث م    اامببززااكاقحاملاا، تاملاز  زتام  د  لا  دتالدتا د ا د املاا، دتاملكصدل تا ديالزدياملارإد ا

امل قبصدددددددد  ناومل جب دددددددد عملاوي لبادددددددد  اثدددددددد املاددددددددتواب حاؤدددددددد  زب حاواه دددددددد ا    ؤزاب دددددددد امل قبصدددددددد   ت

ملوحددددتو راار ب دددد ا دددديا ولاملامدددد اااملا   زددددتا  إلإدددد ثتا  ددددتالددددتااوجددددر ا مدددد    ا   زددددتا بممبددددتا

ا ببززااملكتبا  املام  تاوخت   ب ا.

ا دد ا  انلدداتااددامةاثبددلمل املاببزددزااوملاتدد ااددداام ددت و اودد  املات مل ددتاوهددملا)ا لدد لتاملكتبادددتا

لدت امللحرمل د، اا–االت امللحرمل ، املارملج امرملثلو ا ملاملكتباتاملام  تاب   ال ا–ملام  تا

ًددددتا   ددددبحتملاامل ؤت ؤددددد ا(اثبددددتامللب ددددتاملاا لددددديا ملارملجدددد امرملثلودددد ا ددددملاملكتبادددددتاملام  ددددتاوملل  

وملكلدببلااIFLA  انلاتاام ل لتالىتا مز  امل م   املاتو ملالت مز  املكتبا  اوملكممر د  ا

 ا ددياؤ دددساملات مل دددتاملالددد  بتاكاا دد ا  انلددداتاامدددت امللحرمل ددد، اثبددتامددداامل لب ددد  الىدددتاملكمددد   

مل  ت ملازتاوملات اماااخ و ا دياملاتبد ناملكر دراا)اخدت   املكتبادتاملام  دتاومألر لود ا دملاإدرءا

اا4ملكا  ئاملابرج بزتا(

املات مل ت:وثز  ا ىملا ل اام م    املكلبحت تا ملا

:
ً
 املقترح::املعايير املصاي:  أوال

  املقاعو: عو -1

ملافاشل تا  دتا60تامحتاا يا  ااو ملاملكمز  الىتامرث  ا بمتاومللتاا  ااافاشل تاكتبا

اشل ت.ملافا100و بمتاا  املا  حاشل تاكتباتامحتاااث  ا يااشل تكملافا100

 
                                                           

ا-ملام  ددددددت.اخددددددت   املكتبادددددد  ااملكمدددددد    املكرلددددددترا ددددددملاملكتبادددددد  املام  ددددددتاوا ومل امبزددددددزاا دددددد اا.   ددددددتابلددددددزرشدااؤ وددددددتا-ا3
ا158ا–ا145ااااا-(.اا1997)    لاا7كاع4 جاا-وملكممر   .امل م  و  امللحت لتا ملاملكتبا  ا

 ئاملابرج بزتاا م   املاتو ملاخت   املكتباتاملام  تاومألر لو ا ملاإرءاملكا املكتبا  كمل م   املاتو ملالت مز  اا-ا4
اا2004املام  تكاالاتاملاما ملكم اثهتا يااتملال  ن:ا تبا-لت مز  املكتبا  
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 : العاملون -2

ملاددفاشلدد تا ددملاملارلددتمل املإل مل  ددتا10لىددتامددرث  ا رظددفاومللددتا اودد اا دد ااودد ملاملكمزدد   دد اا

املافاشل تا ملاملارلتمل املإل مل  تاملاص   را5و رظفاومللتا او اا  ااملاتا  رك

 ددديا ج دد  ملالدددت املامددد  م حاا%33حا امدددغاشلدداتالدددت املامددد  م حاملكدداوم حاملكبحصصددد حاو  دد اا

 ملارملج امرثلواا ملاملكتباتاملام  تا

 الكتب:-3

 دددد ااودددد ملاملكمزدددد  الىددددتااحا  ددددرحاو دددد  ا  مددددتاومللددددتاا دددد ااث دددد حا ددددياملالدددد  حا ددددملاملارلددددتمل ا

 تاملاتا  ر. ياملال  حا ملاملارلتمل املإل مل  ا5و مز  ا  متاومللتاا  ااملاص   ركملإل مل  تا

 املااجع:-4

 دددديا ج دددد  ملاشلدددداتالددددت املاتبدددد اا%20 دددد ااودددد ملاملكمزدددد  الىددددتااحا  ددددرحاشلدددداتالددددت املكلملجدددد ا

 ملام  ت.ملكألمرنامرثلو ا ملاملكتباتا

 الووريات:-5

ا. ياملال  حاااف  ااو ملاملكمز  الىتامرث  ا و  تاومللتراا  ا

: معةار اإلتحا  الوولي لغمعةات املكتبات واملعلومات 
ً
 ( والخاص بمساح: املكتب: (IFLAثانةا

اامت ا ا حامللتتولاملاب  ملاملكل لتاملكألمرنامرملثلو ا ملاملكت
ع
املال  ح:با  املام  تاوثب 

ا ياملال  حا  كت املكل  ا1000ملكل لتاملكألمريتاا  ااملكتباتاملام  تالت املال  حاملا  يامحت ها

ا ت ا ل  ا42املافاشل ت20ا–ملافا10 يا

  ت ا ل  ا39اتملافاشل 35ا–ملافا20 يا

ا ت ا ل  ا35املافاشل ت65ا–ملافا35 يا

ا ت ا ل  ا31املافاشل ت100ا–ملافا65 يا

ا ت ا ل  ا28املافاشل ت100اث  ا يا

ا

املاب  مل:و  تياالماو ملاملكمز  ا ياخ لاملكل لا
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ا1601547اا)ا2005 امدغالددت ا دد  حاا  ؤدتاملام ًدد تاًدد م ءاللد املابمددتمل املالدد  شداامدد اا

ااادف ت ا ل د اا د ا28مألازلاملكمز  املا نا  اا ملاو  امللح اتالىتامرث  اامااثشكملا  شل ت(ا

  ت ا ل  (44843مل املاتب ا ص م ءا)شل تاث ؤلا   ااحام رحا ل لتا تباتا 

:
ً
 الخاص: بالحواسيب  األسترالة:املعايير  ثالبا

ا5املاب  مل: ااو  املكم    الىتا 

ملاملكتباد  املاتد ا امدغالدت املالد  حا دياملالد  حا دااادفا5مرث  ال  رناث    اومللدتاا د اا-

املافاشل تااوااق .50ث ب ا

شلد تامددرث  ال  ددرناث  دد  اومللددتااااددفا50وام تباد  املاتدد ا ا ددتالددت املالد  حاث بدد الددياا-

اااددفا10ث  دد  اومللددتاا دد ااومددرث  ال  ددرنشلدد تااااددفا50 ددياملالدد  حالتدد ااااددفا5ا دد ا

املال  ح.شل تا إ ثزتا يا

ارملجدددد امرملثلودددد ا ددددملاملكتبادددد  املام  ددددتا حصصددددتا  دددد ااحا  ددددرحاؤصددددفالددددت امللحرمل دددد، املا-

امل ؤت ؤ .  بحتمل ه ا ملامل  ما  اب تتا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                           
خت   املكتباتاملام  تاومألر لو ا ملاإرءاملكا  ئاملابرج بزتاا م   املاتو ملااملكتبا  كمل م   املاتو ملالت مز  اا-ا5

اا2004املام  تكاا لاتاملامااملكم اثهتا يااتملال  ن:ا تبا-لت مز  املكتبا  
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 (2ملحق رقم )

اوا:ملكبحصصرحاملا  يامااللنامل  ببز حالم بااوق  رملا ب تزاامل  ببز حا

ا.ا .   تا م  حالىملااااااااااا ب كا     ا بلااملكتبا  ا    متاً م ء1

اا ب كا     ا بلااملكتبا  ا    متاً م ءااااااااملامازتنااااا .ا ،لرحا.ا2

اا ب كا     ا بلااملكتبا  ا    متاً م ءااااااملو  ث ح.ا .لات ا   تا3

 ا ب كا ل لتا بلاالماامل جب  عا بحصاا ملا   لاملإللص ءااااااا.ا .لىتا  لمرنااااااااااا4

 

ا

 



 


